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Nu har vi fået ansat en ny pædagog i vuggestuen, da vi fra 1. januar har 14 børn i 
dette tilbud. Det er Christine Sørensen, som på nuværende tidspunkt er dagplejer 
hos os. Christine er uddannet pædagog, og har lyst til at prøve kræfter med et 
vuggestuejob. Vi glæder os meget til at få hende i vuggestuen. På den anden side 
er det svært at sige farvel til hende i dagplejen, men sådan er livets gang jo. Det 
gør desværre, at vi ikke har plads til Lisa i vuggestuen. Hun bliver heldigvis i 
SFO´en, og vi vil bruge hende som vikar, hvis vi mangler personale en dag. 

 
Onsdag d. 20. december kl. 9:30 går dagplejen, vuggestuen 
og børnehaven i Vestre Kirke. Forældre er også hjertelig 
velkommen. Bagefter går dagplejen i Sognegården og 
holder julefrokost og vuggestuen og børnehaven går i 
institutionen og spiser risengrød. Så ingen madpakke med 
onsdag. Gad vide om julemanden kan finde på at komme forbi de to steder? 
 
I alle afdelinger har december budt på mange julerier. Bagning, klippe klistre, 
julesange, dekorationer, julepynt og selvfølgelig er der også lavet en enkelt julegave. 
Hvis der er nogle der har et juletræ tilovers efter jul, 
modtager vi det gerne. Alle dem vi kan få. De skal bare 

afleveres på børnehavens legeplads, hvor de skal slæbes, leges og bygges med. 
Til slut ender det nok med at de bliver brændt. 
 
Så er der blevet taget gruppebilleder i alle afdelinger. Vi siger mange tak til Masja, 
Sofies mor der har været fotograf. Vi fremkalder en stak af hvert billede, og så kan 
hvert barn købe et billede, hvor de selv er på til 5 kroner, hvis I lyster. De er endnu 
ikke fremkaldt, men I får det at vide af jeres dagplejer eller på infoskærmen, når vi 
har dem. Så kan I se dem og købe dem i dagplejen eller på jeres barns stue. 
Husk aftalte penge.  
 
Jeg vil lige minde om, at I skal begynde afhentning af jeres barn senest 10 
minutter før lukketid. Der går altid noget tid med at der skal ryddes op efter den nuværende leg, få tøj på, 
barnet har evt. en masse at fortælle, og I skal måske lige vende dagen med personalet/dagplejeren. Så er 
10 minutter hurtig væk. Vær også opmærksom på, at fredag lukker vi tidligere alle steder. 

 
I børnehaven øver vi meget med børnene, at deres garderobe skal holdes i orden. 
Støvlerne skal stå i bunden, flyverdragten/jakken skal hænges op og vanter og hue 
skal op i skabet. På den måde er det meget nemmere at overskue sine ting, de 
bliver ikke så nemt væk, det bliver hurtigere tørt med lidt luft omkring, og vi kan få 
gulvtæppet støvsuget om morgenen. Det er faktisk allerede i dagplejen og 
vuggestuen, vi begynder med denne øvelse. Vi øver også meget at lære at rydde 
op efter man er færdig med en leg. Vi ved det er en svær øvelse, derfor vil vi rigtig 
gerne have hjælp fra jer forældre. Når I henter jeres barn, vil vi gerne, at I rydder op 
i jeres barns garderobe. På den måde er der også større sandsynlighed for, at 
strømpen eller vanten ikke bliver væk. Om fredagen skal garderoben tømmes helt, 
så den kan blive gjort rent. Husk at have skiftetøj med. På forhånd tak. 
 

Jeg vil lige minde om, at den digitale skoleindskrivning for skoleåret 18/19 har åben indtil d. 15/1 18. Gå ind 
under Struer.dk, og så er det under selvbetjening I kan gøre det. 
 

Personalet og jeg vil gerne ønske jer og jeres familie en rigtig glædelig jul og et godt 

og lykkebringende nytår. Vi glæder os til at arbejde sammen med jer i 2018. 

Vinni   


