
Kære forældre. 

Hermed et lille nyhedsbrev fra os i Bremdal Dagtilbud. 

I øjeblikket summer hele huset af julehygge: der dufter af pebernødder og høres julesange dagen lang, vi 

har spist lækker julefrokost med børnene, vi har haft besøg af julemanden, som delte godter ud, der er 

blevet lavet julehemmeligheder, vi har haft et hyggeligt julearrangement med besøg af jer forældre og set 

Uglernes luciaoptog  - så nu er vi snart klar til at lade julefreden sænke sig og nyde en dejlig juleferie. 

Personale: 

Vi har desværre modtaget en opsigelse fra Rikke Svenstrup, som har været ansat i Spiregruppn siden 

august. Rikke vil gerne tilbage til sit fag som ergoterapeut, og det ønsker vi held og lykke med, samtidig 

med at vi siger Rikke tusind tak for indsatsen og for det gode samarbejde. 

Da vi siger farvel til en del førskolebørn i Spiregruppen til marts, vil Rikkes stilling ikke blive opslået, men 

Lotte Hansen bliver ansat som vikar frem til marts. Lotte er i forvejen kendt i huset, da hun allerede nu 

bliver brugt som vikar. 

Vi har sagt farvel til Line, vores studerende hos Spætterne. 

Og så har vi sagt goddag til Britta og Malene, som er studerende i henholdsvis Spiregruppen og hos 

Spætterne. Vi glæder os til samarbejdet det næste halve år. 

Garderoberne: 

En sikkerhedsforanstaltning i garderoben: der må ikke ligge plastikposer i børnenes garderobe, da vi har 

oplevet, at børnene bruger dem til leg, og det kan være særdeles farligt. 

I denne periode med koldt og vådt vejr og rigtig meget overtøj og fodtøj i børnenes garderober, er det 

ekstra vigtigt at lære børnene at holde orden i garderoben. Vi øver det hver dag, når vi skal ud på og ind fra 

legepladsen og vil også bede om jeres hjælp. Så hvis I hver morgen og hver eftermiddag hjælper børnene 

med at lægge tingene på rette plads, skal det nok ved fælles hjælp lykkes at få garderoben til at se mere 

overskuelig og ryddelig ud. (Det våde overtøj skal gerne hænges op, så det kan tørre i nattens løb). 

På forhånd tak :o)  

Til slut skal der lyde et stort ønske fra os alle i Bremdal Dagtilbud om, at I alle må få en rigtig glædelig jul og 

et godt nytår. Vi glæder os til at tage hul på endnu et spændende år sammen med jer og jeres dejlige børn. 

Mange julehilsner fra 

Personalet i Bremdal Dagtilbud 
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