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Kære forældre!
Sommeren er over os, enkelte familier er gået på ferie og fra næste uge starter vi
for alvor her i Bakketoppen med ferieplanen. Vi har ikke en masse på aktivitetsplanen,
men tilrettelægger lige nu vores aktiviteter ud fra dagens vejr, børnenes interesser
eller spontane idéer. Vi skal ikke absolut nå en masse, men prioriterer højt at være
sammen med børnene i nuet, lege og hygge. Det er der også rigtig meget læring i
Derfor vil vi også give en opfordring til jer forældre om, at det vil være en rigtig god
idé freadrettet at have et håndklæde og evt. badetøj liggende i Bakketoppen hver
dag, da vi også finder badebassin frem i varmt vejr. Hvis børnene ikke har badetøj
med, tillader vi, at de bruger nogle underbukser fra kassen til at bade i.
Sommerfesten
Sommerfesten var igen i år en stor succes, selvom vi for første gang i 6 år fik lidt
regndråber med på vejen. Det er en dejlig eftermiddag/aften, som kun kan lykkes på
denne måde i kraft af jer forældres opbakning. I møder alle talstærkt op på dagen
med stor entusiasme. Desuden har støttegruppen af forældre endnu engang lavet et
kæmpe forarbejde med at skaffe gaver og stille dem op til amerikansk lotteri,
handlet drikkevarer osv. ind, arrangeret kødpakker, hjulpet i køkkenet på dagen med
at lave mad til ta´selv bord, skaffet ekstra grill mm. Som noget nyt i år var der også
arrangeret køb af turbånd til børnene, rigtig godt initiativ og tusind tak for al den
hjælp.
Jeg har endnu ikke haft tid til at opgøre overskuddet, som forhåbentligt kommer til
at gå til fremtidige geder i Bakketoppen, men jeg skal nok melde beløbet ud, når jeg
kommer dertil.
Regnbuebørn og forældre
Vi er nu også på den side af året, hvor vi snart skal tage afsked med Regnbuebørnene
og deres forældre. Det er altid med vemod. Vi får også et specielt forhold til jer
forældre i samarbejdet omkring jeres børn. Vi kender til og følger med i jeres
familiehistorier, som er vidt forskellige. Vi udveksler erfaringer omkring jeres børn.

Vi har til tider nogle svære samtaler sammen omkring jeres barn, som vi opbygger et
fællesskab omkring osv. Vi deles i det hele taget omkring rigtig mange ting. Det gør
også, at vi får opbygget nogle tætte relationer til jer forældre, udover selvfølgelig
jeres børn. I kommer nu til at samarbejde med den kommende skole, men glem ikke at
komme til gensynsdag fremover i Bakketoppen. Vi skal nok sende indbydelser ud til
skolerne og forskellige facebookgrupper. Vi ønsker jer alle alt godt i fremtiden.
Diana
Vi vil også med vemod sige farvel til Diana, der starter op i en ny pædagogstilling pr 1.
august i Skanderborg, hvor hun bor. Vi vil ønske Diana al mulig held og lykke i hendes
kommende job. Jeg har aftalt med Diana, at i forældre også skal have mulighed for at
sige farvel til hende på hendes sidste dag her i Bakketoppen. Det bliver på fredag den
28. juni, hvor vi vil byde jer, der har lyst, til at drikke en kop kaffe/te samt indtage
lidt sødt til ganen sammen med Diana fra kl. 12 -16 i vuggestuen.
Bitten
Vi får så til gengæld fornøjelsen af Bitten, som igen bliver vores kollega her i
Bakketoppen. Bitten blev aldrig glad for hendes nye job, og savnet til Bakketoppen for
stort. Hun vender tilbage fra uge 31, hvor hun bliver en del af teamet på
Edderkoppestuen. Det ser vi alle frem til og velkommen til Bitten.
Opstart af nye grupper
Sommerferien varer vanligt i Bakketoppen frem til uge 35, hvor de sidste er tilbage
fra ferie. Dog vil vi fra uge 33 starte langsomt op i de nye grupper, hvor især de
kommende Regnbuebørn glæder sig til at blive de største. Vi skal i opstarten lære,
hvem vi nu er i gruppe med mm. Der dannes nye relationer, og hierakiet i
børnegruppen ændres ligeledes. I den første tid er vi meget opmærksomme på
relationsopbygninger for alle børnene, hvor vi kan støtte op og med hvad. Sæt også
allerede nu X i kalenderen til vores forældremøde, som bliver tirsdag den 27. august
kl. 19 – 21.
Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god sommerferie
De varmeste hilsner
Dorte Holst Rafn

