Nyhedsbrev til forældre i Børnehuset Søbæk,
september 2019

Jeg håber I alle har haft en god sommer med ren afslapning og masser af is.
I efteråret og vinteren vil der komme en del forskellige aktiviteter for børnene. Vi deltager i et kulturprojekt
med temaet: VAND – formidlet gennem naturvidenskab, fortælling, billedkunst og musik.
I efteråret skal vi i Børnehuset Søbæk arbejde med temaet vand.
Vi skal lege med elementet vand, som bliver formidlet igennem naturvidenskab, fortælling, billedkunst og
musik, dette sker via en workshop som kommer ud til os i institutionen. Vi skal bl.a. have besøg af
Øresundsakvariet, som kommer med fisk, krabber og tang som børnene får lov til at røre ved og undersøge.
Sidst på efteråret skal vi sammen med de andre institutioner i Espergærde lave en udstilling på Espergærde
Bibliotek.
LEGEKUNST: I en længere periode vil vi også have besøg af forskere fra Danmarks Pædagogiske Institut,
som vil være nysgerrige på hvordan vores aktiviteter har betydning for leg, dannelse og fællesskaber.
Vi skal samarbejde med kunstnere og uddannelses institutioner, og skal gerne udmønte sig i at personalet
får et kompetence løft til at håndtere fremtidens udfordringer.
Det hele bindes sammen af de nye styrkede læreplaner, som vi arbejder med på alle personalemøder og i
hverdagen.
OG SÅ…har vi mange andre aktiviteter i gang med alle grupper.
Personale
Birthe Møller på Muldvarpestuen går på pension d. 27 september 2019 og det er samtidig sidste
arbejdsdag. Hvis I har tid til at sige farvel, kan I komme forbi fredag d. 27 september kl. 15.00-16.00.
Nikoline som lige nu er på Ællingestuen, starter som pædagog på Muldvarpestuen 1. februar 2020.
Pædagog Camille Sundberg kommer tilbage fra barsel og starter på Ællingestuen 1 marts 2020.
Pædagog Mette Pehrsson kommer tilbage til Skovmyrestuen d 23 september efter barselsorlov.

Børn
Vi er lige nu 174 børn, og er helt fyldt op i institutionen.
Forældremødet i november er aflyst, og vi vil fremover afholde et forældremøde om året. Det vil være i
starten maj måned, når de nye børn og forældre er startet, og vi skal afholde valg til bestyrelsen.

Forældre til kommende skolebørn i maj 2020.
Vi afholder et kort møde angående vores arbejde med kommende skolebørn.
Kom d. 9 september kl. 18.00-19.00.
Tilmelding på stuen.
Hilsen Henrik

