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Kære forældre! 
 

Så er efteråret ved at være gået, jeg nyder at være her, der er dagligt sang, 

historielæsning, kreative aktiviteter, leg og børn der får et smil frem hos mig. Der er 

blevet øvet en masse til spil dansk med morgensang. Det var dejligt at der kom så 

mange og sang sammen med os, vi håber at se lige så mange til næste år. 

 

Nu går vi over i den hyggelige juletid. Der vil være hemmelige juleværksteder hvor der er adgang 

forbudt for forældre. Der er følgende arrangementer kun for børn: 5.12 skal vi til børnegudstjeneste 

i Humlum kirke, d. 7.12 har vi børnejulefrokost, d. 13.12 har vi Lucia. Den 20.12 er der 

forældrekaffe med Luciaoptog kl. 14.30 – 16.30, der vil komme en invitation senere. 

 

Personale: 

 

Vores 2 pædagogstuderende Regitze i Spiregruppen og Esme hos Spætterne er ved at være færdige 

med deres praktik, de har sidste dag d. 30.11. De har begge ydet en stor indsats og har arbejdet med 

hver deres spændende projekt som har været til gavn og inspiration for os. Vi ønsker dem det bedste 

i deres videres uddannelse. 

 

D. 1.12 starter der 2 nye pædagogstuderende, Majbritt hos Spætterne og Louise i Spiregruppen, de 

skal begge være her i et halvt år, vi glæder os til at se hvad de vil byde ind med. Derudover har vi i 

øjeblikket 2 pædagogstuderende i øvelsespraktik, Janni hos Ællingerne og Heidi i Spiregruppen de 

har sidste dag d. 8.12. Derudover er Kamilla startet i praktik som pædagogisk assistent, hun skal 

være her i 2 praktikker, den første 13.11.17 – 25.5.18 og den anden 1.10.18 – 24.4.19.  

 

Garderoben: 

 

Da det nu er ved at være vinter, og meget forskelligt vejr, er det vigtigt at der er tøj der passer til 

vejret, det tøj der er i garderoben er det vi bruger, I må meget gerne prøve at gøre det overskueligt 

for børnene og personalet. Derudover så oplever jeg at der ofte er plastikposer i garderoben, det er 

strengt forbudt. 

 

Hygiejne: 

 

Vi har været ramt af en del opkast og diarre, både hos børnene og hos personalet, vi har derfor en 

skærpet opmærksomhed på vores hygiejne. Vi vil gerne opfordre til, at forældrene ligesom 

personalet bruger sprit på hænderne når de kommer og går. 

 

Hvis man har en undring: 

 

Hvis man støder på noget i dagligdagen når man aflevere eller henter sit barn, som man undre sig 

over eller har spørgsmål til, så er man altid meget velkommen til at komme ind på kontoret eller til 

at ringe, der er ofte en forklaring, eller en pædagogisk begrundelse. 

                          
Mange hilsner fra os alle i Bremdal Dagtilbud 

 

Annette Lacota 
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