Velkommen til Spire-Ibben
på Sct. Ib
Kære forældre.
Vi glæder os til at byde jeres børn velkommen i Spire-Ibben på Sct. Ib. Her følger lidt
om det pædagogiske grundlag, som Spire-Ibben hviler på, samt nogle praktiske
oplysninger.
Pædagogisk grundlag for Spire-Ibben:
Spire-Ibben er overgangen fra børnehave til skole. Vi tænker børnene som store
børnehavebørn, der lige om lidt skal i skole. Vi lægger vægt på leg, samvær og
socialisering. Hverdagen vil være planlagt med både organiseret leg, fri leg, social
træning og aktiviteter, der forbereder til skolestarten i august. Med fokus på det
sociale laver vi aktiviteter og ture ud af huset. Målet er, at børnene får skabt gode
relationer til hinanden og til de voksne, der bliver en del af deres dagligdag på Sct.
Ibs Skole.
Spire-Ibben:
Vi deler børnene i to grupper, som får base i hvert deres lokale lige ved siden af
hinanden. I disse grupper er børnene hele formiddagen, og her spiser de også
frokost sammen. Om eftermiddagen bliver der mulighed for mere leg på tværs af de
to grupper. Når vi tager på ture ud af huset om formiddagen, vil det foregå
gruppevis, men vi vil også have en ugentlig turdag, hvor begge grupper, i bus, bliver
kørt ud i naturen. Vi vil bruge tiden i Spire-Ibben til at observere børnene i relation til
hinanden. På baggrund af den viden, danner vi de to klasser, som børnene starter i
efter sommerferien.
Personalet:
Det personale jeres børn vil møde i Spire-Ibben er voksne, der enten kender børnene
fra Sct. Ibs børnehave, eller som jeres børn vil møde i SFOén eller som lærere i
0.klasse efter sommerferien.
Tid og sted:
Vi har åbent mandag til torsdag fra kl. 6.30 til kl. 16.45 og fredag fra kl. 6.30 til kl.
16.30.

Jeres barn skal være i lokalerne senest kl. 9.00. Vi ser helst, at I først henter jeres
barn efter kl. 13.00.
Hvad skal jeres barn have med:
Jeres barn skal have et penalhus med blyanter, farver, viskelæder og blyantspidser
med samt en taske, som kan rumme en A4-mappe. Hvis tasken har en størrelse, så
den også kan bruges som turtaske, er det fint. Ellers skal jeres barn også have en
turtaske med.
En drikkedunk kun til vand og med navn på.
Skiftetøj – et sæt af det hele.
Vi kommer til at være meget ude, så jeres barn skal hver dag have tøj og fodtøj på,
der passer til vejret.
Mad:
I Sct. Ibs børnehave har vi en madordning. Den bliver jeres børn også en del af. Der
serveres lidt formiddagsmad, frokost, samt frugt/brød om eftermiddagen. Vi har
vores egen ”madmor”, som laver spændende mad til børnehavebørnene – og rigtig
meget er af økologiske råvarer. Børnene har en drikkedunk med, og den bruger de
også, når vi spiser.
Kommunikation:
Al kommunikation mellem børnehave og hjem foregår via Forældreintra. Vi
forventer, at I læser Forældreintra dagligt.

Vigtige telefonnumre:
Skolens kontor:
Skoleleder Dan Jensen:
Afdelingsleder Rikke Christensen:

75 66 67 00
75 66 67 01
21 82 36 73

