Nyhedsbrev fra Ørnevang Børnehus, november 2017
Godt på vej gennem efteråret kommer der en lille opdatering om hverdagen i Børnehuset inden
julen sætter ind.
Forældremødet d. 26 oktober 2017
Først en tak til de forældre der deltog i mødet. Der var valg til bestyrelsen og den nye bestyrelse
består af:
Helle (Marie og Nikolajs mor)
Tine (Walters mor)
Christine (Mikkels mor)
Camilla (Mollys mor)
Tanja (Zilles mor)
Suppleant: Karina (Albert og Magnus mor)
Christina der er vores tovholder på sprogarbejdet i Børnehuset holdt et godt og spændende oplæg
om sprogarbejdet i Børnehuset. I den forbindelse fortalte hun om, hvordan hun for et par
måneder af gangen udarbejder en plan for fokus i den kommende periode. Denne plan indeholder
også ønsker til, hvad I som forældre kan arbejde med og bakke op om. Sang teksterne og rimene
kan ses i de to ender af Børnehuset. Fremadrettet vil vi have fokus på at sende de nye planer til
jer, så I har en mulighed for at bakke op om vores sproglige indsats i Børnehuset. Den nuværende
plan sendes sammen med dette nyhedsbrev.
Politisk møde.
Der er nu ikke langt til kommunalvalget. I den forbindelse har forældrebestyrelsen i Skovvang
Børnehus inviteret til møde. Overskriften for mødet er ”Rød og Blå stue debatterer
daginstitutionernes fremtid i Allerød”. Begge sider af det politiske spektrum er repræsenteret. På
indbydelsen er der kun to politikere repræsenteret, det er fordi de to med meget kort varsel har
tilkendegivet at de kunne deltage. Det er dog meningen, at alle de politikere der har mulighed for
at deltage er velkomne. Invitationen sendes med sammen med dette nyhedsbrev.
Juletræstur arrangeret af forældre.
Den forældre arrangerede juletræstur blev også debatteret på forældremødet. Her blev det
besluttet at sende ud til den samlede forældregruppe for at se om, der kan skabes interesse for at
stå for dette arrangement. De sidste år har der ikke været det store arbejde i forbindelse med at
være ansvarlig for turen. Så meld gerne tilbage, hvis det er et arrangement du/I vil være med til at

arrangere. Meld jer hos Lone så formidler hun kontakten mellem jer. Invitationen til sidste års
juletræstur medsendes som inspiration. Er der brug for sparring til planlægningen så kontakt Lone.
Indendørs sko.
Nu er det efterhånden så koldt, at det er tid til at huske indendørssko. Husk for alles skyld at skrive
navn på skoene, ellers er det vanskeligt at finde dem igen.
OBS – OBS vær venlig at tage jeres og børnenes sko/støvler af, når I kommer om morgenen og når
I henter om eftermiddagen af hensyn til beskidte gulvarealer, hvor børnene leger.
Skiftetøj.
Husk venligst altid at have skiftetøj til jeres barn i kassen. I Børnehuset har vi ikke så meget tøj, så
sørg for at der er flere sæt og husk endelig at aflevere det igen, ellers ender børnene med at gå
med numsen bar.
Lågen ind til legepladsen
Efter en periode hvor vi har valgt at have lågen ind til legepladsen låst i weekenden, så prøver vi
igen at åbne i weekenden. Vi har fået tilkendegivelser fra flere familier, det var savnet, at kunne
komme ind på legepladsen og lege i weekenderne. Vi håber, at de utilsigtede hændelser er fortid
og at I igen kan komme og lege 

