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Kære forældre
Så er den lange, skønne sommer på retur og vi nyder efterårets fine farver. Det er jo blevet
besluttet at Skovbuen skal hjælpe med at løfte opgaven med de mange nye børn, der er flyttet til
Gødvad. Derfor skal vi have en pavillon midlertidig ( 3 – 4 år). Den kommer til at hedde
Skovhytten og bliver placeret langs hegnet op til Tumlehøjen.
Pavillon skal kunne rumme 40 børn, så den bliver rigtig stor. Allerede omkring årsskiftet vil den
fysisk blive placeret på grunden og herefter går arbejdet så i gang med at lave vvs, strøm samt
lægge fliser, lave legeplads, bygge krybberum m.m.
Gyngestativet på den eksisterende legeplads skal fjernes. Den er ikke i så god stand, derfor har
vi købt et nyt, der placeres ved siden af en ny fugleredegynge. Legehuset bliver flyttet op til
sandkassen v. fliseområdet, og nogle af piletræerne bliver fældet, så der kan blive plads til en ny
fin legeplads, der forholdsvis bliver til vuggestuebørn. Der kommer også et hegn op, så de små
børn får et skærmet område at lege på. Meget af arbejdet går i gang på mandag.
Dybkærgården har en ny-etableret vuggestuegruppe, der flytter herop med både børn og
personale 1. marts, hvor Skovhytten åbner. Vi får snart et overblik over hvor mange øvrige børn,
der har brug for en vuggestueplads, og så ansætter vi personale dertil.
Aktivitetsudvalget i Skovbuen har jo arrangeret fællesspisning for alle stuer de første 4 fredage
i november måned. Det er et godt initiativ, som jeg håber I forældre vil støtte op omkring og
nyde. Se på stuernes tavle, hvornår der er fællesspisning på netop jeres stue.
Aktivitetsudvalget har ligeledes arrangeret fotografering, så kom med jeres barn inden kl. 9
fredag d. 2. november, hvor der tages gruppebilleder, og skriv jer ellers på listen v. kontoret, hvis
I ønsker at få taget portrætfotos lørdag d. 3. november.
Personalemæssigt sker der også lidt nyt. Mette, der er pædagogmedhjælper hos Skovmusene er
kommet ind på en uddannelse indenfor kriminalforsorgen fra november, derfor har vi ansat Mikkel
som vikar i 2 måneder, indtil vi får ansat en ny pædagogmedhjælper. Hos sommerfuglene er
Johanne startet, da vi har fået flere børn. Vi byder også velkommen tilbage til Emma, vores
tidligere vikar der snart kommer hjem fra Dubai. Emma bliver tilknyttet pindsvinene nogle dage
om ugen.
Det går rigtig godt med vores kostordning. Børnene spiser og spiser, de er madmodige og øver sig
på at smage på forskellige ting. Som et vuggestuebarn henrykt sagde: ”Jeg elsker karry med
flødeboller” 😉
Susanne laver sund og nærende mad og vi er rigtig glade for både hende og den dejlige mad, hun
tryller frem hver dag.
I år er det Firkløveret, der skal stå for fællespasningen af kommunens børn. Det betyder at
Tumlehøjen holder åbent mellem jul og nytår, i påsken og sommerferien. I skal melde jer til via
daycare, hvis I har brug for pasning til jeres barn disse perioder, hvor Skovbuen holder lukket.
Det er et fællesansvar mellem Dybkærgården, Tumlehøjen, Skovbuen og Elverhøjen, og noget af
vores personale vil derfor også være på arbejde i Tumlehøjen i disse perioder.
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