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Så er det ved at være tid til et nyhedsbrev igen. Vi har lige mærket lidt til frosten og sandelig også haft glæden af 
nogle enkelte dage med sne. Nu ser det ud til at foråret så småt begynder at spire. Børnene beder aktivt om at 
komme ud om eftermiddagen for det er lyst og indbydende.

Udklædning og eventyr
Vi har tema om eventyr og udklædning, som løber frem til fastelavn, som vi holder om formiddagen mandag d. 3. 
marts.  Her hos os laver vi masker mv. vi laver fastelanvsris og bager selvfølgelig fastelavnsboller. Vi synger, 
leger, spiller, tegner og fortæller eventyr med hovedvægt på Tornerose og Prinsessen på ærten.

Storegruppen
Personalegruppen i storegruppen arbejder i øjeblikket meget målrettet på at formulere målsætninger og 
læreplaner. Det er et spændende, men også meget omfattende stykke arbejde, fordi vi har valgt at lave en 
løbende målsætning, der rækker hele vejen igennem vuggestue og børnehave. Vi glæder os til at kunne 
præsentere det for jer. Stroegruppen fungerer rigtig godt. Vores indtryk er at børnene trives og udvikler sig. 
Isabella og Marie rykker i storegruppen d. 1. marts. I perioden op til er de med i Lunden hver tirsdag og til motorik 
om onsdagen. D. 1. marts starter Rasmus på 2½ år også i storegrppen.

Lillegruppen
I Lillegruppen er der fokus på sociale relationer, og mange aktiviteter i små grupper. Der er flere store børn i 
Lillegruppen, der over de næste måneder rykker over i storegruppen, og flere helt små, så det er meget oplagt at 
graduere og gruppere aktiviteter og børn i denne tid. 
Lillegruppen nyder at lege i sne,men glæder sig også til det bliver lidt varmere, så de små kan være rigtigt med 
udenfor.

Personalegruppen
Der sker en del i personalegruppen lige nu. Det er en glædelig udvikling :) Joan har været ansat her i praktik og 
job med løntilskud i 4 måneder, og er pr. 1/2 blevet ansat 30 timer om ugen i resten af Annes vikariat (frem til 
august) Hun vil fortsat være i storegruppen, og børnetallet til sommer vil afgøre om hun kan blive når Anne 
kommer retur. Malene skulle have stoppet sin praktik hos os 1/3, men vi har fået lov at beholde hende i endnu 3 
måneder. I dag starter en ung pige på 16 år i praktik ifm. sit skoleforløb og sidst men ikke mindst er Susanne, der 
lige har været vikar for Joan blevet ansat i 15 timer om ugen pr.1/3 – Hendes timer er fordelt på pædagogiske og 
praktiske opgaver, da vores pedel Brian desværre har valgt at opsige sin stilling af helbredsmæssige årsager.

Opstramning på tider
Vi er nødt til at stramme lidt op på afleverings- og afhentningstider, for det er nødvendigt for dagens indhold. De 
sidste 15-30 minutter  af dagens åbningstid bruger den ene personale på at rydde op. De har nemlig fri ved 
lukketid. Dette har vi valgt, for at kunne være bedst muligt bemandede i dagens primære timer
* Børn der skal være med til samling, skal være der senest 8.30
* Børn derskal have formiddagsmad skal være der senest 9.00
* Storegruppen skal være der senest 9.30 eller afleveres hvor gruppen befinder sig
* Alle børn skal have forladt institutionen ved lukketid.

Forældremøde med valg til bestyrelsen d. 26. februar 14 kl. 16.30 – 18.00
Vi håber at I alle kan komme, og at vi måske kan få en til at bage en kage :)

Venlig hilsen
Mulighedernes Vuggestue

Christina Dupont Kofod


