Kære forældre.

Bording d. 3.-5.-2019
Så er vi kommet i gang i Bording Børneby.
Og det er både sjovt, kaotisk, spændende og udfordrende på én gang.
Når vi ser på børnene, er der heldigvis rigtig mange der har indtaget den ”nye verden” med højt humør og
løftet pande. De nye legemuligheder og bekendtskaber blive afprøvet på alle mulige leder og kanter
Der er også børn, der syntes det er rigtig svært. Det gælder både de børn hvor både I og vi, på forhånd
vidste, det ville blive en stor udfordring og så er der de børn, hvor vi nok forudså, det ville blive lidt hårdt og
hvor det viser sig, at det påvirke dem mere end forventet.
Det er klart at ovenstående er vores absolutte 1. prioritet i arbejdet og selv om der er et stykke vej igen,
oplever vi, at det går i den rigtige retning.
Ud over ovenstående, så bruger vi tiden på at få lært de nye børn i grupperne at kende. Det betyder bl.a. at
vi prioriterer samling og spisning i grupperne højt. Vi kan selvfølgelig også mærke at der er en masse
praktiske ting der presser sig på, men prøver at tænke, at det skal vi nok få løst.
Vi kan tydeligt mærke, at vi ikke har den faste rytme og de faste rutiner på plads. Det betyder at vi endnu
bruger meget energi, på at få struktureret dagligdagen og fordelt os, så det komme børnene bedst til gavn.
Det skal vi nok få på plads og I vil opleve, at dagen efterhånden bliver mere strukturerede og at mængden
af de voksenstyrede aktiviteter stiger.
I denne uge har vi fået vuggestuen godt i gang. Og vi når op på 7 børn inden sommerferien, så det er
herligt.
Vi er rigtig glade for de henvendelser vi får fra jer. Det gælder både der hvor der er noget I tænker vi skal
gøre anderledes, - der hvor I har ideer til en endnu bedre dag for børnene og - der hvor I har oplevet noget I
syntes er rigtig godt.
Det vil vi opfordre jer til at blive ved med.
Med hensyn til vores adgangsveje, vil vi lige takke for jeres overbærenhed. Vi havde regnet med, at både
hegn og elektronikken på dørene ville være klar inden for et par dage efter vi startede, men sådan skulle
det ikke gå.

Der næst er der lige en række mere praktiske ting, vi lige vil tage med ved denne lejlighed.
Solcreme
Selv om vejrudsigten d.d. ikke opfordre til det, så husk lige at smøre med
solcreme hjemmefra, på de mange solskindsdage der er forude.

Madplanerne
Nu er det på plads. Se ”meny-kortet” som er tilgængeligt på mininstitution.
Drikkedunke
Husk at give børnene drikkedunke med og få frisk vand i.
Sko og støvler.
Det vil være en kæmpe hjælp for vores rengøring, at I lige sætter sko og støvler
op på garderoben når i henter.
Forældrekaffe
Første forældrekaffe i Bording Børneby er d. 22 Maj fra kl. 14.30 til 16.30
Forældremøde
Som nævnt i sidste nyhedsbrev, holder vi et fælles forældremøde d. 28. maj fra kl 19 til 21
Loppemarked
Lørdag d. 11 maj holder vi loppemarked med de ting vi ikke skal have med, fra de gamle børnehaver. Kom
og gør et kup.
Markedet starter kl 10 og frem til 11.30 er det kun for jer forældre. Efterfølgende er der åbent for alle frem
til kl 13.
Alt hvad der komme ind, bliver brugt til gavn for børnene i Bording Børneby.
Indflytterfest
Vi holder en indflytterfest for børn/forældre/søskende fredag d. 14. juni fra 15 til 17.

Og som det sidste, så får I lige listen med de direkte telefonnumre igen.
Kometen
Planeten
Stjernen
Regnbuen
Månen
Solen

30 69 08 89
30 69 08 66
30 69 08 94
30 69 08 01
30 69 08 88
30 69 08 55

Mælkevejen 21 25 92 46
Lene
21 99 59 60
Og så træffes jeg selv på 40 38 59 31
Venlig hilsen og god weekend
Stig Skovbo

