Kære forældre!
Vi er godt i gang efter sommerferien og nyder i den grad det lune sensommer-/efterårsvejr med
f.eks. leg og bål på legepladsen samt gåture til beboelsesområder, sø, marker og skov. Vi har budt
velkommen til nye børn og forældre; senest Johann, som er startet som Trold i denne uge.
Grupper - primærvoksne
Efter at have sendt ’Hekse og Troldmænd’ i skole er der nu følgende
2 grupper:
’Trolde’ … Rummer de yngste samt de ’mellemste’ børn i børnehaven.
Primærvoksne er Tina og Rikke.
’Drager’ … Rummer de ældste børn, som i øvrigt starter i ’Børneklasse’ (sammen med 0. kl.) i
denne uge.
Primærvoksne er Inge, Bente og Jacob.
Børnene holder oftest samlinger og spiser i de aldersopdelte grupper sammen med deres
primærvoksne. De voksne er dog opmærksomme på, at der dagligt er aktiviteter, leg og
hyggestunder, hvor børnene er sammen på tværs af alder.
Aktiviteter - ugeplan
Vi arbejder ud fra nedenstående ugeplan. Denne er en grundplan, som vi undertiden fraviger
afhængigt af vejret, bemanding, fokus på læreplanstemaer m.m.

Mandag
Formiddag ’Dragerne’ er i
Børneklasse
(er med til
morgensang
på skolen og
efterfølgende
sammen med
0. kl.)
kl. 8.15 - 9.30
Bevægelse ...
i hallen,
i gymnastiksalen eller
måske på
Aktivitetspladsen

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Turdag
Går ca. kl. 9.30.

’Dragerne’ er i
Børneklasse
(er sammen med
0. kl.)
kl. 9.30 -12.30.

’Dragerne’ er i
Børneklasse
(er med til
morgensang
på skolen og
efterfølgende
sammen med
0. kl.)
kl. 8.15 - 9.30

Morgensang i
børnehaven
sammen med
skolebørnene
kl. 8.15 - 8.30
(ca.)

Ønske om, at
børnene er i
børnehaven
senest kl. 8.45,
så de kan være
med til samling
og dermed få
informationer
om dagens tur

’Troldene’
… hygger og
leger med børn
og voksne fra
Dagplejen
Forskellige
(undtagen sidste pædagogiske
onsdag i
aktiviteter
måneden)
… har sang og
musik ca. hver
anden uge i
efterårs- og
vintermånederne

Forskellige
pædagogiske
aktiviteter

Fokus på ’Natur og naturfænomener’ fra uge 36
I børnehaven arbejder vi ud fra 6 læreplanstemaer. Et af temaerne omhandler ’Naturen og
naturfænomener’, hvilket vi vil sætte ekstra fokus på fra uge 36 og nogle uger frem. Vi vil drage ud
i naturen på vores turdage om tirsdagen og sammen finde, iagttage, røre og undre os over dyr og
planter. Vi vil lave mad f.eks. over bål samt pilehytter på vores legeplads. Vi vil tage naturen med
ind i børnehaven og f.eks. lave trolde af kogler samt samtale, læse og synge om dyr og planter.
I forældre vil bl.a. kunne følge med i forløbet på opslag i børnehaven eller
via billeder på DayCare (touchskærm i børnehaven eller egen iPad,
smartphone og computer). Få gerne jeres barn til at fortælle ud fra disse
opslag/billeder!
I forbindelse med dette fokus på naturen i de kommende uger tager vi
meget gerne imod grøntsager og frugt fra haven.
’National hygiejneuge’ i uge 38
Vi sætter ligesom sidste år fokus på håndvask under den nationale hygiejneuge i uge 38. Hvordan
vasker man bedst muligt sine hænder?... Og hvorfor er det vigtigt? I løbet af ugen vil børnene bl.a.
lære sange, som omhandler håndvask. Syng gerne videre derhjemme!
Fotografering af børn og voksne i børnehave og skole torsdag d. 14. september
Det har været et ønske fra forældre i bestyrelsen, at der også bliver taget både gruppe- og
individuelle billeder af børnehavebørnene, når en fotograf kommer til Gjessø Skole d. 14.
september. Børnehavebørnene bliver fotograferet ca. kl. 10.00 - 10.30. Der bliver ikke taget
søskendebilleder. Hvis I ønsker at købe et samlet gruppebillede af alle børnehavebørn og/eller
billeder af jeres eget barn, skal I udfylde en blanket (ligger under touchskærmen) og lægge den i
plastiklommen, som hænger ved siden af skærmen, senest morgenstunden inden fotograferingen.
I kan læse nærmere om gennemsyn af billeder, pris m.m. på blanketten.
Forældrekaffe fredag d. 15. september kl. 14.00 - 15.45
Kom og få en kop kaffe eller te sammen med andre forældre denne fredag og få mulighed for at få
en snak med nogen af de forældre, som sidder i Forældrebestyrelsen!
Forældremøde torsdag d. 2. november kl. 19.00 - 21.00
Sæt allerede nu X i kalenderen d. 2. november, hvor vi afholder et forældremøde. De ansatte vil
bl.a. fortælle om dagligdagen i børnehaven samt en samarbejdsmodel, som vi fremover skal
arbejde med ligesom alle andre ansatte indenfor dagplejen, vuggestuer og børnehaver i Silkeborg
Kommune. Fra september 2017 bliver personalet klædt på til at arbejde med modellen, som har
fokus på børnenes trivsel samt tidlig opsporing og indsats.
Under forældremødet skal der endvidere vælges forældrerepræsentanter fra børnehaven til
Fællesbestyrelsen for Gjessøs Børn… Så overvej allerede nu, om det kunne være interessant for dig
at være en del af dette bestyrelsesarbejde. Tag evt. en snak med bestyrelsesrepræsentanterne
om, hvad det indebærer at være en del af bestyrelsen, når der er forældrekaffe d. 15. september!
På personalets vegne, Dorte Ø. Pedersen

