JULEHYGGE FOR BEDSTEFORÆLDRE

Langsø Børnehus inviterer til en hyggelig formiddag:

fredag den 1.december, fra kl. 9.15 til senest kl. 12.00
Vi skal lave juledekorationer og spise julefrokost, og børnehaven har præmiere på deres
krybbespil.
Bedsteforældrene skal medbringe skål/fad, pynt og lys. Vi sørger for ler og gran.
Frokosten koster 30,- pr. bedsteforælder.
Husk nissehuen.
Mange hilsner fra børn og personale i Langsø børnehus.

Tilmelding afleveres gerne med betaling, inden fredag d. 24. november.

Barnets navn: _______________________________________
Antal bedsteforældre: ____________________________________

Nyhedsbrev november 2017
Fælles
Bedsteforældredag den 1.december: Der vises krybbespil og vi skal lave juledekorationer og spise
julefrokost. Besteforældrerne skal medbringe skål/fad, pynt og lys. Vi tage et beskedent beløb på
30,- pr. person til dækning af maden. Husk nissehuen. Vi glæder os til endnu en jul med besøg af
dejlige bedsteforældre.
Det er blevet koldt, så husk flyverdragt, vinterstøvler, vanter og hue med navn i. Vi har ikke
”lånevanter/hue/støvler” til jeres børn.
Julegaveproduktionen starter også i denne måned. Husk ikke at spørge for meget ind til det, da børn
jo har svært ved at holde på en så spændende hemmelighed.
Praktikant: Fra 1. november vil I se et nyt ansigt i Børnehuset. Det er Julie Smed Andresen, som skal
være i praktik hos os i 4. uger. Julie er 25 år og kommer fra Viborg. Tag godt imod hende.
Juletræet med sin pynt: Igen i år skal vi i samarbejde med borgerforeningen om at lave pynt til
byens juletræ på Høydahlstorvet. Vores eget juletræ bliver leveret af den ældste klasse fra Skolen.
De sælger juletræer tre dage før jul. Det er den 26. november, 3. og 17. december. Den 3. er den dag
hvor byens juletræ tændes på Høydalstorvet pyntet med julepynt jeres børn har været med til at
lave.
Ture ud af huset: I november og december bliver turene ud af huset mest impulsiv. Dette dels fordi
vi har julegaver som skal laves og børnehaven skal øve krybbespil.

Vuggestuen

Tillykke til

Aya 1 år

Oktober er gået med, at være meget ude og bevæge kroppen så meget som muligt. Vi har b.la. fået
samlet fine kastanjer, malet og lavet græskar og leget med scooter og løbet på bakker. Dejligt at
være sammen med jeres børn om alle disse aktiviteter.
Børn: Vi har sagt farvel til Albert og Julie, som her i oktober har prøvet hvad det vil sige, at gå i
børnehave. Det så de var godt klædt på. Dette betyder også, at stuen nu ser helt anderledes ud med
8 børn tilbage. Vores samlinger vil blive tilrettelagt efter en børnegruppe, som er mere aktuel for de
lidt mindre børn, men også så der bliver mere plads til at vores store børn Elin, Maja og Josephine
kan udvikle sig. Vi vil måske indimellem dele børnegruppen og lave noget med de mindste fra
Børnehaven.
Det er koldt: November er lige om hjørnet og vi begynder at få nogle kolde dage. Så tag gerne en
sove trøje, sove vanter og hue med herop. Til ude skal vi bruge nogle tynde stofvanter, hue samt
flyverdragt og vinterstøvler, så kan vi få mange gode timer sammen uden at blive kolde.

I November skal vi begynde på hemmeligheder til jer forældre og vi skal lave pynt til stuen og til
byens juletræ, så det kan blive fint til jul. Vi vil også bage lidt godt som vi kan hygge os med.

Børnehaven

Tillykke til

Agnes Marie 4 år, Albert 3 år og Julie 3 år

Skoleindskrivning: Husk skole indskrivning den 2. november. Se invitation neden under.
Oktober Tema: Vi er færdige med vores tema Krop og Sundhed. Vi har b.la. lavet Action Yoga med de
ældste drenge, haft besøg af tandplejen og kigget på hvordan vores krop ser ud inden i og hvad der
er godt for kroppen. I hallen om tirsdagen er der fokuseret meget på kroppen. Der er lavet motorisk
screening på alle børn. Vi deltog igen i år i skolernes motionsdag. Vi havde fælles opvarmning og
sluttede af med suppe i skolegården.
Biblioteket: Vi skal en tur på biblioteket den 1. november. Dit barn skal være her senest kl 8:30. Så vi
er sikre på, at alle har spist og tisset af inden vi tager med bussen.
Krybbespil: I år skal alle være med til at synge i krybbespillet.Vi er så småt begyndt at snakke om
krybbespillet. Det vil gøre det nemmere for de børn, som skal være med i selve krybbespil, hvis de
ikke holder fri de dage vi øver.Vi øver både på formidagge og eftemiddage. Vi er allerede nu startet
med, at snakke om hvorfor vi skal lave et krybbespil, hvem skal se det, og hvilke roller der er og hvem
de er. I år skal vi synge flere sange i vores krybbespil end sidste år. Jeg regner med at sættet hele
manuskreptet på hjemmesiden. Alle skal lærer sangene så de kan synge med. Sangene er taget fra
Bogen: Alletiders Historie. Det er Lise Petersen og hendes far som har skrevet sangene. To af de
sange er: Alletides historie og Gumles sang som I kan finde på hendes hjemmeside som lydfil. Vi vil
rigtig gerne at I finder dem frem til jeres børn så de også kan øve dem hjemme.
http://www.lisepetersen.dk/index.php?page=lyd
Jultur: Onsdag den 29. tager vi på juletur til Viborg. De ældste tager på biblioteket og spiller
julebanko. De yngste tage en tur ind og ser på nisser. Husk igen her at dit barn skal være her senest
kl 8:30. Så vi er sikre på, at alle har spist og tisset af inden vi tager med bussen.
Julesange på pentionistgården.Vi arbejder på at komme på besøg og synge nogle af de sange vi skal
synge i kryppespillet.
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Skolefest kl 17:30-21:45

Skoleindskrivning til
Skoleåret 2018/19 på

Langsø Friskole
Torsdag den 2.november kl. 17.30
Skoleindskrivning til kommende børnehaveklasse den 2.nov. kl. 17.30
På dagen er der mulighed for, at tale med børnehaveklassens kontaktlærer
og skolens leder samt SFO personale. Der vil blive orienteret om skolestart
og forventninger til samarbejdet med elever og forældre.
Tag de kommende elever med, så de kan prøve at gå i rigtig skole et par
timer.

Langsø Friskole tilbyder bl.a.:
små klassestørrelser
tid til den enkelte elev
tætte relationer
reel forældreindflydelse
højt fagligt niveau tilpasset den enkelte elev
kulturelle og sportslige arrangementer
undervisning fra 0.-8. klasse
SFO så længe dit barn har behov
Profilfag fra 4-5. klasse: kreativlinje, musiklinje el.
frilufts/idrætslinje
- så vil du sikre, at dit barn bliver set og hørt og har en tryg skoledag, så
vælg:










Langsø Friskole
___________________________________________________________
Priser pr. 1.11.17: 1. barn 990,- 2. barn 495,- 3. barn 250,- (11 rater)
SFO: 1. barn 890,- 2. barn 44 5,- (11 rater) åben 6.15-17.00/fre. 16.00

Langsø Friskole, Haugårdsvej 4-6, Vammen Tlf.: 87999301
www.langsoe-friskole.dk

