
 

NYHEDSBREV FOR JUNI  

 

PÆDAGOGSIKE AKTIVITETER: 

Vuggestuen:  

I vuggestuen siger vi velkommen til Patrick, som 

skal starte hos krabberne d. 1/6. Samtidigt siger 

vi pænt farvel til Toke, Noa, Max og Lærke som 

suser videre i børnehaven d. 1/6. God vind til 

jer.  

Fra denne uge er vi startet op på et nyt projekt 

som handler om pædagogisk massage. Pia er 

tovholder og den gennemgående voksne for 

projektet og vil sammen med de andre voksne i 

vuggestuen på skift arbejde med en mindre 

gruppe børn gennem de næste 4 uger. Det vil 

være massagehold mandage og torsdage. 

Projektbeskrivelse (lagt på hjemmesiden) og 

ugeplan vil fremgå af tavlerne.  

Børnehaven:  

Vi siger velkommen til Toke og Noa som starter 

på Blæksprutterne d. 1/6 og til Max og Lærke 

som starter på Delfinerne.  

Vi har just taget hul på vores projekt om Fri for 

mobberi, som vil strække sig over de næste 4 

uger. Projektbeskrivelsen hænger på tavlen i 

fællesrummet og kan læses på hjemmesiden. I 

kan også følge med på tavlen omkring 

holdaktiviteter uge for uge. Spørg endelig også 

gerne de voksne i afdelingen, hvis noget ønskes 

uddybet.  

Fra uge 26 tager vi hul på 

sommerferieaktiviteter, mere herom i næste 

nyhedsbrev, som udkommer før sommerferien, 

og dækker perioden frem til 1. september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSETS AKTIVITETER: 

Grundlovsdag holder vi helt lukket, da vi ingen 

tilmeldinger har til nødpasning.  

Lagunen tager på deres årlige hyttetur d. 7-8 

juni. 

Vi har arbejdslørdag d. 16. juni. 

Tilmeldingssedler er hængt op på børnenes 

garderober.  

D.19. juni får børnehaven besøg af en teaterbus, 

som vil opføre forestillingen med ”Lene og 

lillebror”. Teaterstykket er med lillebrordukken 

fra ”Ingrid og lillebror” som nogle af os kender til 

fra gamle dage😊  

I skrivende stund er vi ved at arrangere en 

fællestur for både børnehaven og vuggestuen 

(vuggestuens allermindste undtages) Turen bliver 

over to dage i uge 25. Mere herom når vi har 

detaljerne på plads.  

 

MEDARBEJDER STATUS: 

Vi har nu fået ansat Christina Q, som er 

nyuddannet pædagog til vuggestuen. Vi byder 

hende et varmt velkommen til vores hus og 

glæder os til at lære hende bedre at kende. 

Christina skal være hos Søstjernerne, så 

fordelingen af personale i vuggestuen ser således 

ud:  

Søstjerner: Christina Q, Katja og Sandra 

Krabber: Christina, Lena og Marianne  

Muslinger: Pia, Lonnie og vikar  

I skrivende stund arbejder vi på at få ansat en 

medhjælper til vuggestuen. Vi er nemlig så 

heldige, at det pt. ser ud til at vi henover resten 

af året er ”fyldt op” med børn i alle grupper.  

 

 

 

 

 

 

http://www.karmsten.dk/

