Nyhedsbrev Virklund børnehave, november 2014
Nyt fra ledelsen.
Nu nærmer december måned sig med hastige skridt og dermed også julen. Det er en tid, hvor
vores børn går rundt med en vis spænding og forventningsglæde. Der vil i Virklund
børnehave foregå en del jule relaterede aktiviteter i de forskellige grupper, men vi er samtidig
opmærksomme på, at der stadig er behov for, at vores børn laver andre aktiviteter, herunder
kommer ud og røre sig.
Siden sidst er vores nye klatresystem ved at tage form og forventes taget i brug i starten af
december. Redskabet skal godkendes fra ejendomsafdelingen inden det benyttes.
Indendørs er vi optaget af vores indretning, da vi i den kommende tid kommer til at være
mere inde. Vi har fokus på, at vores indretning tager hensyn til, at der er muligheder for at
lege i små grupper, samt at børnene bliver fordelt mere i hele huset, således at der er ro til
fordybelse. Vi har i den forbindelse haft meget fokus på køkkenet ved Månerne og Skyerne,
hvor vi oplevede, at rummet ikke havde en funktion og hvor konsekvensen blev megen uro og
mange konflikter børnene imellem. Vi har taget konsekvensen og der vil for det første være en
voksen fast i køkkenet som sætter kreative aktiviteter i gang for børnene. Derudover vil der
være en spisegruppe i køkkenet fordelt mellem Skyer og Måner. Dette skulle også gerne sikre,
at der er en anden ro i forbindelse med spisesituationen. Baggrunden er også at vi jo heldigvis
er en meget populær børnehave og der er nu ved også at være mange børn i de to
mellemgrupper (24 børn på hver stue pr 1. januar).

Hvis der er nogen som har en gammel sofa som alligevel skal smides
Ud – må I meget gerne henvende Jer til Bente (Stjernestuen).
Vi kommer til at mangle en sofa i vores nye læsekrog på Stjernestuen.

Day Care – komme/gå systemet.
Vi synes, at systemet har fået en rigtig god start. I forældre skal have rigtig meget ros for
Jeres stabile brug af systemet. Det er et system med mange muligheder, men vi har valgt i
Virklund børnehave, at tage én ting af gangen og udvide brugen efterhånden som vi bliver
fortrolige med systemet.
Som forældre må I gerne selv uploade et billede af Jeres barn til forsiden. I skal dog være
opmærksomme på, at det er et billede kun af ansigtet der virker bedst (ellers er det ikke til at
se på skærmen) Er der forældre som har brug for hjælp – henvend Jer til personalet.
I må også gerne være opmærksomme på, at Jeres barns stamkort er udfyldt og sørge for
kontinuerligt at opdatere jeres telefon numre og e-mails.

Nyhedsbrev Virklund børnehave, november 2014
Nyt fra Stjernerne.
Vi er nu færdige med at afholde samtaler med alle forældre til drengene. I december og januar
kommer turen til alle forældrene til pigerne. Vi vil gerne i den forbindelse høre om der er nogle
af jer, der kan komme til samtale tidligt på formiddagen. Kom og tal med Connie og Bente. Vi
hænger en seddel op på tavlen om eftermiddagstider.
Lige nu øver vi hver dag i at lyne vores lynlås i jakker og flyverdragten. Det går fremad.
I det sidste stykke tid har vi arbejdet på at stykke nissecirkus sammen. Et af målene med
dette nissecirkus er bl.a. at børnene tør stå frem og vise noget for publikum. Dette får de,
mulighed for mandag d. 1. december kl 10.00, hvor det vises for alle børn i huset til vores
adventssamling, samt torsdag d. 4. december kl 15.00, hvor det vises for forældrene. Børnene
har arbejdet aktivt i hele dette forløb – både med at øve, men også med at lave rekvisitter. Vi
glæder os rigtig meget til at vise det vi har øvet
Michelle - Stjernestuen
Nyt fra Månerne og Skyerne.
December måned byder på mange forskellige aktiviteter hos månerne og skyerne. Vi vil
stuevis holde julefrokost, vi skal fælles en tur i kirke, og på forskellige ture ude af huset både
på tværs af stuerne men også stuevis. En lille gruppe skal på Virklundplejehjem og bage med
beboerne dernede, men vi vil også bage her i børnehaven. Hver dag til formiddagssamling vil
vi læse højt fra nogle julebøger. Vi håber at vi igen i år får besøg af nisserne på stuerne.
d.1.dec. Starter der tre nye børn. Siff og Ea som starter på Skyerne og Aksel som starter på
Månerne. Derudover starter der også en ny voksen Robert som tidligere har været på
Harestuen, han skal primært være på Skyerne, og Naja vil derfor være primært være på
Månerne. Det er dog fortsat vigtigt for os, at arbejde som et team, og fastholde aktiviteter på
tværs af stuerne. Velkommen til alle 4, vi glæder os til at lære jer at kende

