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BRABRAND DAGTILBUD

Nyhedsbrev December 2016
Kære forældre
Lige et nyhedsbrev med nyt fra alle afdelinger i det ny
Brabrand Dagtilbud. Jeg vil benytte lejligheden til at
takke jer for i år. Et år, hvor der i den grad har været
forandringer på alle planer – for jer, jeres børn og
medarbejderne. Til trods for det, fornemmer jeg, at
meget er ved at falde på plads, og jeg møder glade
børn, engagerede forældre og medarbejderne udviser
hver eneste dag høj faglighed og glæde i forhold til at
skabe den bedst mulige hverdag for jeres børn.
Venlig hilsen
Lene Syberg
Dagtilbudsleder

Nyt fra
afdelingerne
Unimukken

Det juler vildt i Unimukken –
juletræer, juleteater, julekaffe,
julefrokost og meget mere. Nu
mangler bare et lille drys sne før
december måned bliver fulendt.
Selvom vi har juletravlt holder vi
fast i vore faste aktiviteter med
læsning, ture, rytmik m.m. Det
hele har bare lidt juleglans over
sig 

Vi har taget imod et nyt barn på
Spirestuen og der starter 3 nye
børn i vuggestuen efter jul.
Dejligt med nye ansigter som vi
skal lære at kende, og dejligt
også med søskende børn og
’gamle’ forældre! Det betyder
meget for kulturen i Unimukken
at vi har nogle familier med os i
mange år.
Det er så godt at de fleste
forældre bruger BørneIntra på
en daglig basis – godt gået!
Personalet er også godt i gang
med at erobre den nye digitale
verden med Digital
sprogvurderinger og Status og
Udviklingssamtaler.
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Det er også så hyggeligt at have
nye naboer lige på den anden
side af hegnet. Mon ikke vi
kommer til at lære dem meget
bedre at kende i løbet af den
kommende år – det håber jeg.
Nu går vi snart ind i den sidste
uge inden juleferien. En rigtig
dejlig ferie til alle. Jeg glæder
mig til vi ses igen i det nye år.
Viben
Hvis man besøger Viben kl.13.30
vil man se at hele børnehaven er
samlet på Solstuen mens de ser
’Nissebanden på Grønland’. At
se ’Julekalender’ sammen er
nemlig en tradition i Viben og
børnene elsker det!
Udover at se julekalenderen er
der mange andre juletraditioner

frem til os. Vi har danset om
juletræet. Vi har bagt småkager,
som blev spist af forældrene til
vores julehygge-eftermiddag.
Der er startet nye børn i
vuggestuen og børnehaven og vi
har fået en ny pædagog, Kirsten,
på Solstuen. Det er dejligt med
nye børn og voksne i Viben, men
det er også dejligt, når de gamle
’Viber’ kommer på besøg en
gang imellem. Birgit og Thomas
kommer tit forbi for at sige hej.
De får mange knus fra både
børn og voksne.
Vi har lige et par jule
arrangementer mere inden vi
går på juleferie 
God jul og et godt nytår til alle!
Vi ses i 2017.
Dagplejen

Så er det igen december og
sørme snart jul igen.
Vi har netop gennemført vores
årlige julefest og der var som
sædvanlig glæde og god
stemning.
Vi var omkring 100 voksne og

i Viben. Vi har oplevet (endnu
en gang) Marianne Siem fra
Børnekulissen som Nissemor i
stykket ’Nissemors
hemmelighed’. Vi har spiste
julefrokost, som Mary har tryllet

børn i salen med juletræ,
æbleskiver, godteposer,
julemand mm.
Tak til så mange forældre, der
mødte op og var med til at gøre
festen hyggelig.
Børnene har produceret
juledekorationer og andet
hemmeligt igennem december
måned og
nisseforestillingen Nissemors
hemmelighed d. 2 december i
legestuen var en stor oplevelse
for børnene.

Til januar/februar starter
legestuegrupperne og
gæstehuset op med et
sprogforløb som Børnekulissen
står for. Bog og sprog i
dagligdagen. Det er et forløb
over 4 gange, hvor 3 af gangene
foregår om formiddagen i
legestuen sammen med
børnene.
I hører mere senere.
Tak for samarbejdet i 2016. Jeg
ønsker jer en glædelig jul og et
lykkebringende nytår.

Væksthuset - Hus A

Vi er nu endelig flyttet ind i
Væksthuset. Det var et stort
arbejde at få flyttet alle vores
ting og møbler med. Men vi er
hurtigt kommet på plads, og

fået indrettet stuerne. Der er jo
mange nye ting vi skal finde ud
af, og det gælder både børn,
forældre og personale. Men vi
har så småt fået lavet en
hverdag, der er blevet julepyntet
på stuerne, flere af
børnehavebørnene skal på tur til
Den gamle By. Derudover skal vi
se juleteater med de andre her i
Væksthuset.

Grundet flytning kan vi ikke nå
at holde julefest i år, men vi
regner med at holde en
indflytterfest med børn og
forældre i februar måned, I
hører nærmere senere.
I mandags havde vi valg til
forældrerådet, der var seks
forældre, der gerne ville være
med i forældrerådet, så dette
arbejde starter vi op i det nye år.
Vi vil forsøge at lægge
informationer og billeder ind på
børneintra, så I der kan følge
med i jeres børns hverdag. Der
er allerede nogle derinde :-)

Væksthuset - Hus B - Det
nye Børnehus
Et år med mange forandringer
er ved at gå på held. Den største
forandring har været at sige
farvel til det gamle ”Nye

børnehus” og flytte til
Væksthuset. Det har betydet
omvæltninger for børn og
voksne og vi er ved at vænne os
til det nye hus. Senest har vi her
1.december sagt velkommen til

nye børn og voksne på alle stuer,
det betyder igen lidt forstyrrelser
i dagligdagen, men det er dejligt
at huset er fyldt op.
Tak for jeres hjælp og
tålmodighed, når vi voksne har
skullet pakke, flytte ud og ind og
lære nye børn og voksne at
kende!

Vi har fejret hele årets mange
forandringer med vores årlige
julefest, som på trods af nye
mure omkring os blev med de
samme traditioner som altid.
Selv det smukke luciaoptog,
nåede de store børn at blive klar
til.
Vi var rigtigt mange glade børn,
søskende, forældre og
bedsteforældre og ikke mindst
julemanden. Det var en dejlig
fest!
Vi glæder os til at se frem mod
et nyt år, hvor Væksthuset bliver
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ramme for masser af aktiviteter,
fester og nye venner på kryds og
tværs i husene.
Væksthuset - Hus B - Mågen
De nye børn og voksne er ved at
finde sig til rette. Mågens,
Klodens og Hejredalsparkens
børn er ved at etablere
venskaber med hinanden.
Børnene nyder de nye
omgivelser. Både inde og ude og

Kære Spurven/Lærken forældre.

Vi havde julefest i Væksthuset
15. december, hvor vi fik glögg,
saftevand og æbleskiver. Vi
havde en fantastisk fest og
takker alle børn, forældre og
personaler for et virkeligt

Efter indflytning til vores nye
væksthus, er vi nu allerede midt
i den søde juletid. Så
velkommen til december måned
og velkommen til en hyggelig tid
fyldt med traditioner. - Vi lover,
vi vil gøre vores til at bremse op
for tempoet her i december, så
hyggen kommer særligt i

hyggeligt arrangement.

Væksthuset - Hus C Spurven/Lærken

Slutteligt er der tilbage at ønske
alle en hyggelig december og et
rigtigt lykkebringende 2017.

børn og voksne glæder sig til at
lære hinanden bedre at kende.
Børnene leger / besøger
hinanden på stuerne og er alle
glade for at lege i vores ekstra
rum, kaldet Flexrummet.
Hver dag ser alle
børnehavebørnene
"Nissebanden på Grønland"
inde i Flexrummet.

højsædet :-)
Vi klipper, maler, pynter, bager,
og synger. Hver dag fortælles
julehistorie om Kalle sok og alle
hans nye drillerier. Vi glæder os
hver dag til at høre om hans nye
juleeventyr. Vi voksne sørger for
at få fordelt børnene, så vi ikke
bliver for mange på for lidt

plads. Derfor forsøger vi at
skabe små rum i det store, hvor
børnene kan finde ro til
koncentration og fordybelse i
legene og aktiviteter.
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