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FÆLLES: 

Så er vinteren over os. Det er ved at være koldt, så husk at have 

flyverdragt, vanter, hue, vinterstøvler, varm trøje og termotøj 

med i dagpleje, vuggestue eller børnehave hver dag. Det kan også 

endnu være godt at have regntøj med. Det er også en rigtig god 

ide, at hjælpe sit barn med at holde orden i garderoben. Det er 

svært, men det kan læres :-) 

Vi arbejder meget med, at børnene selv skal tage tøj af og på, 

være selvhjulpen. De er så stolte, når de selv klarer det. I må 

meget gerne hjælpe os med at lære dem det :-) 

 

Bestyrelsen i Hjerm Landsbyordning vil gerne indkalde til 

fyraftensmøde for alle forældre. Det er tirsdag d. 28.11.17 kl. 

17-18 på skolen. Der skal nok stå nogle der viser jer hen hvor 

mødet afholdes. Vi skal høre lidt om, hvordan det går med vores 

Landsbyordning. Der er ingen tilmelding, så det er bare at møde 

op. 

 

Torsdag d. 2. november var der Spil dansk dag i hele Danmark. Vi startede ud i Landsbyordningen, 

hvor dagplejen, vuggestuen, børnehaven og indskolingen sang en del sange sammen. Rigtig god 

oplevelse. Dagtilbuddets børn var gode til at gå i skole for en formiddag :-) Om eftermiddagen gik 

vi jo op i kirken sammen med jer forældre. Det var dejligt at opleve den store opbakning. Tak for 

det. 

 

I november og december er der ingen Ole Henrik Hansen uddannelses dage for personalet. Vi har 

desværre ikke datoerne for 2018 endnu. 

 

Måske kan det være spændene for jer at vide, hvor mange børn der er på de forskellige årgange i 

vores dagtilbud. Tallene skal vi dog altid tage med lidt forsigtighed, da der jo altid kan komme 

tilflyttere :-), eller der kan være nogle der skal flytte til et andet sted ☹ Men tallene ser sådan ud nu: 

 

Årgang 12: 20 børn 

Årgang 13: 18 børn 

Årgang 14: 9 børn 

Årgang 15: 20 børn 

Årgang 16: 16 børn 

 

Til forældre i vuggestuen og børnehaven vil jeg lige minde om, at det er en god ide at gøre det til en 

vane at kikke på den store infoskærm ved indgangen. Der står af og til nogle små beskeder til jer, så 

hvis I vil have nyhederne helt friske er det her i skal kigge. 

 

Onsdag d. 29. november bliver der taget gruppebilleder i vuggestuen og børnehaven. Vi vil 

gerne, at alle børn er her senest kl. 9:30, så alle børn kommer med på billedet. Jeg regner med, at 

billedet bliver sendt ud til jer på mail. Så kan I selv printe, hvis i lyster. 
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VUGGESTUEN: 

I vuggestuen er vi nu oppe på 10 børn. Pr. 1. januar vil der være 11 børn og derfor 

har vi lige nu opslået en pædagog stilling fra d. 1. januar 2018. Spændende. Så i 

næste nyhedsbrev kan I læse om, hvem vores nye kollega bliver. Vi glæder os til 

at byde personen velkommen. 

Ellers bliver det snart tid for nogle jule hemmeligheder, så I skal ikke regne med, 

at I får alt at vide, som vi laver lige nu ;-) 

I får lige vuggestuens nye telefonnummer engang til: 6189 3063. 

 

 

DAGPLEJEN: Naturen bliver flittig brugt til forskellige 

kreativiteter alle steder. Der er også blevet tid til en del besøg i 

kirken, hvor der er blevet sunget på livet løs. Der er allerede 

godt gang i julehemmelighederne, og når vi kommer lidt 

længere hen skal der laves dekorationer, synges julesange, 

holdes juleafslutning i kirken, i legestuen skal der bages 

pebernødder og holdes julefrokost. Uha, det bliver en travl 

måned.  

Alle dagplejere har fået bøger der omhandler ”Fri for 

mopperi”, så dem bliver der også læst i mange gange. 

 

BØRNEHAVEN:  

Vi havde en rigtig god ”Bag for en sag uge” i børnehaven. Da vi kom til fredag eftermiddag, havde 

vi rigtig mange forskellige slags kager at sælge til jer forældre. Pengene er nu sendt videre til Bag 

for en sag. Tak for støtten.  

 

 

 
 

Anne er sygemeldt, men vi er så heldige at have fået Thomas som vikar. Han er faldet rigtig godt til, 

og børnene er glade for ham. 

Emma er lige startet i praktik i børnehaven som pædagogisk assistent. Hun skal være hos os indtil d. 

25. maj 2018. Emma har en del erfaring med børn, og vi glæder os meget til samarbejdet med 

hende. I vil møde Emma både på Solbær og Brombær stuen. 

Om torsdagen og fredagen har vi for tiden fornøjelsen af Guffran, der skal være hos os indtil jul, for 

at komme ud og lære det danske sprog lidt bedre. Hun er både blandt børnene og i køkkenet. 

 

Årgang 2012: Det handler om førskolebørnene. Som opstart i førskole gruppen samles børnene i 

november måned to gange om ugen, mandag og onsdag formiddag. De spiser dog sammen til 

frokost hver dag. Om mandagen vil de gå i SFO, for at lære lokalerne at kende, og lave små 

opgaver. Om onsdagen vil de ofte gå i hallen. Der er mange ting de skal nå, inden de pr. 1. marts 
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rykker over i SFO og skole. Det er lige fra aktiviteter i hallen, små skoleopgaver, hvor de skal sidde 

stille, sidde stille ved oplæsning, vente på tur, hjælpe hinanden og meget mere. De har Lasse og 

Tomas (vikar for Anne) til at hjælpe dem godt på vej. Til december begynder de at mødes tre dage 

om ugen, mandag, onsdag og fredag, og efter jul vil det være hver formiddag de går i førskole 

gruppen. December skal vi dog også have tid til at lave lidt julehemmeligheder. Det er vigtigt. På 

opslagstavlen i indgangen hvor Daycare er, kan I følge med i, hvad der sker for gruppen. 

 

Vær opmærksom på at det nu er tid til skoleindskrivning. I kan bruge dette link: 

 

http://struer.dk/borger/dagtilbud-og-skole/skole-og-sfo/indskrivning-til-skolestart 

 

Der kommer vist også en annonce om skoleindskrivningen i 

Ugeavisen om det i dag. 

I skal også huske at få jeres barn skrevet op til SFO. Her skal I 

være opmærksomme på, at der er et førskole modul, som gælder 

fra 01.03.17 og til d. 31.08.18. Hvis jeres barn også skal i SFO fra 

august 2018 og frem, skal I også skrive det op her. 

 

På Brombær- og Solbærstuen arbejder de i små grupper om 

formiddagen og det giver en god plads, at førskolen trækker ud i 

andre rum. I kan se på opslagstavlerne ved stuerne, hvad der sker. 

 

Nu varer det ikke lang tid inden at der kommer nisser på besøg. 

Børnene kommer på skift med hjem, og så vil vi gerne næste dag 

høre om, hvad der er sket der hjemme. De yngste får en bog med 

hjem, hvor I kan skrive hvilke løjer nissen har lavet, men 

førskolegruppen skal selv komme og fortælle. Hvis I tager en snak 

med dem hjemme om det, kan de godt det. 

 

HUSK at se på frugt og eftermiddagssedlen, hvornår I skal medbringe. Det 

er ikke så rart at stå og mangle til alle børnene. Her vil jeg sige MANGE 

TAK til Kvickly i Struer, som ret ofte afleverer store poser brød til os. Det 

har reddet os mange gange.                          

 

 

Børnehaven er så heldige igen i år at må 

benytte hallen om formiddagen. Solbær kan 

bruge den om tirsdagen, førskole gruppen 

om onsdagen og Brombær om torsdagen. 

Så kan kroppen rigtig blive brugt, og der er 

også mere plads til dem der er tilbage i 

institutionen. 

 

 

 

 

Mange hilsner fra personalet  

og Vinni 

http://struer.dk/borger/dagtilbud-og-skole/skole-og-sfo/indskrivning-til-skolestart

