Velkommen til Bording Børneby
Nu er det rigtig tæt på, at vi flytter ind i vores nye børnehave og vuggestue, og vi glæder os. 

Åben hus lørdag d. 6. april
Som vi tidligere har skrevet, holder vi et lille ”åbent hus” i morgen, lørdag d. 6. april fra kl. 10 – 12.
Her kan I, sammen med jeres børn, komme og se de nye lokaler. Selv om det ikke er alt, der er på plads, kan I få et
indtryk af, hvordan det bliver, når vi er helt på plads.
Vi glæder os til at vise jer huset og der er ikke noget fast program, så I kommer bare som det passer bedst.

Fælles besøg med alle børn fredag d. 12. april
Vi går over i Bording Børneby fredag den 12/4 kl. 9.15 og er tilbage i husene senest kl. 13.00. Denne dag skal vi ikke
have madpakker med, vores køkkendame Mona laver mad til os. Vi spiser sammen i vores nye grupper.
Husk at få alle barnets ejendele med hjem fra de gamle huse denne dag.

Tirsdag d. 23 april møder alle børn ind på Bodholtvej.
Der er parkering og indgang både øst og vest.
Hvis man skal ind i vuggestuen eller i grp. 1 til 3 i børnehaven, benytter med dem mod vest, - tættest på rundkørslen.
Hvis man skal ind i børnehaven grp. 4 til 6, benytter man dem mod øst.
Vi har valgt at sætte ekstra personale på hele dagen og vil gerne opfordre jer til at give jer god tid, når I bringer og
henter de første dage, hvis I kan.
Vi har valgt, at der ikke bliver en fast vinkeplads men vi hjælper selvfølgelig gerne dit barn med at sige farvel, der
hvor vi er, - f.eks. ved morgenbordet, på stuen, i værkstedet osv.
Grupperne har fået navne og tlf.
Vuggestuen er blevet til Mælkevejen 21 25 92 46

(Annette – Christina og Hanne.)

Børnehavens navne er:
gr. 1 Kometen 30 69 08 89 Jytte – Mette T – Cecilie (stud)
gr. 2 Planeten 30 69 08 66 Tina – Gitte – Heidi – Jessica, Jeanette (pæd.stud)
gr.3 Stjernen 30 69 08 94 Elna – Naja – Birgitte –– Karoline (pæd.stud)
gr.4 Regnbuen 30 69 08 01 Else – Lone- Jeanette L
gr.5 Månen
30 69 08 88 Jane – Majbrit – Ulla – Conny – Mathilde (pæd.stud)
gr.6 Solen
30 69 08 55 Mette G – Camilla – Tove
Lene træffes fortsat på 21 99 59 60 og Stig træffes på 40 38 59 31
Betegnelsen for børnene i aldersopdelinger er:
Vuggestue: Raketterne
Yngste gruppe i børnehaven: Sputnikkerne
så kommer: Satellitterne
og sidste årgang inden skole, bliver: Astronauter.

Lidt om børnetal og ansættelser.
Indskrivningstakten i vuggestuen bliver, med det vi ved nu, ikke så hurtig som vi havde forestillet os. Det betyder, at
Hanne først blive fast medarbejder i vuggestuen engang efter sommer og indtil da, vil hun være i sin stilling som
resursepædagog. Når vi så ved hvornår vi kan forvente at vuggestuen bliver helt fyldt, skal vi se på behovet for
yderligere ansættelser. Men det bliver først i løbet af efteråret. Med til dette regnestykke hører også, at antallet i
børnehaven er lidt faldende i år, men nu må vi se.
Ny velkomstfolder på vej.
Vi har en ny folder under udarbejdelse, men der er lige nogle ting vi gerne vil fortælle allerede nu, så de kommer her:
”Skildpaddetid”
Som noget nyt for nogen og genkendeliget for andre, har vi i Bording Børneby vedtaget, at der hver dag i forbindelse
med maden mellem 11-12.30 vil være en ”Stilletid/pausestund/skildpaddetid” hvor alle der ikke sover til middag vil
ligge på stuerne og slappe af til en historie eller noget ”afslapningsmusik” ca. 20 min. Vi mener det er godt, at alle
børn får mulighed for at komme ned i gear i en hektisk hverdag med mange aktiviteter og indtryk.
Fødselsdage:
Vi fejrer barnets fødselsdag og laver en lille gave. Forældre er velkomne til at deltage i børnehaven og evt.
medbringe ”noget” til hele gruppen. Ellers er vi klar til at bage en kage.
Der er også mulighed for at invitere hjem til fødselsdage, når Jeres barn bliver 4, 5 eller 6 år. Det er muligt at
inviterer forskellige grupperinger: f.eks. drenge, piger, årgang, stuen osv. Meget er muligt, så tal med personalet om
Jeres ønske.
OBS.: Vi bringer ikke mad og slik med tilbage til børnehaven.
”Legetøjsdage” (der må medbringes legetøj hver dag)
Børnene må medbringe eget legetøj, men det legetøj der medbringes skal kunne være inde på barnets rum. Børnene
har legetøj med på eget ansvar, det gælder også hvis legetøjet tages med ud på legepladsen.
Cykler og andre køretøjer så som løbecykler, skateboard, rulleskøjter og må også medbringes hver dag, HUSK at der
skal medbringes cykelhjelm og andet sikkerhedsudstyr der hører til.
IPads og andre spillemaskiner må ikke medbringes i Bording Børneby.
Busture
Vi ved endnu ikke, hvordan vi kommer til at bruge busserne. Info kommer senere. Vi vil dog gerne, at børnene har
rygsæk og drikkedunk med hver dag. Madpakker til ture får vi fra køkkenet.
Madordning:
Der er fuld kost ordning, og børnene skal og må derfor ikke medbringe mad, snacks eller lignende i børnehaven. Vi
serverer mælk og vand til morgenmad og frokost.
Børnene har mulighed for i løbet af dagen at drikke vand af den drikkedunk der medbringes og sættes i køleskabet
på stuen.
Og så lige et par vigtige datoer:
Loppemarked på Sportsvej d. 11 maj
Første forældrekaffe bliver for alle stuerne den 22. maj kl. 14.30-16.30
Vi holder fælles forældremøde den 28. maj kl. 19-21
Og ikke mindst: Indflytterfesten fredag d. 14 juni kl 15 til 17
Vi glæder os ALLE rigtig meget til at se Jer ALLE tirsdag den 23 april i Bording Børneby på Bodholtvej… 
Mvh. Stig Skovbo og alle andre i Bording Børneby.

