Nyhedsbrev februar 2017
Brev fra Jytte
Prisstigning: Vi regulerer hvert år, vores priser for pasning for både vuggestue og børnehave, ind
efter Viborg kommune med virkning fra d.1. januar.
På vores hjemmeside kan I læse taksterne i 2017 for Langsø Børnehus.
Jeg beklager meget at jeg ikke har fået informeret om dette i nyhedsbrevet i december .

Fælles
Visionsdag: Husk at mød op den 25. februar. Se mere info. kommer senere.
Bedsteforældredag fredag den 24. februar kl 9-11. Vi glæder os til igen i år at får besøg af skønne
og udklædte bedsteforældre. Vi skal hygge med at ”slå katten af tønden,”
Læser du nyhedsbrevet?? En lille test for at se hvor mange der læser dette brev. Giv os besked hvis
I er tilfredse med brevet og er glade for, at vi bruger tid på det.

Vuggestuen
Tillykke til

Martin 1 år

Det har været en dejlig måned, hvor vi har haft musik og rytmik som tema. Dette fortsætter vi med i
februar. Vi har hver tirsdag lavet yoga og sanglege sammen med børnehaven. Det er sjovt for børnene
at se de store lave øvelserne, og børnehavebørnene er dygtige til at vise vuggestuebørnene, hvordan
det skal gøres. Ellers har vi lavet mere yoga inde på stuen til samling og sunget en del også med
musikinstrumenter. Børnene har lavet deres egen rasle, som vi har malet, puttet ris i og prøvet af.
I denne måned har vi også haft fornøjelsen af vores nye børn, Jesper og Martin. Alle vores store
børn har været gode til at tage imod dem.
Vi har haft glæde af en enkelt dag med sne, det må vi håbe der kommer lidt mere af.
Barn starter i børnehave: Vi må sige farvel til Axel, som starter inde i børnehaven, men jeg ved, at
hans kammerater herfra vuggestuen meget gerne vil lege med Axel, når de mødes her i huset og ude.
God tur: Vi siger også rigtig god tur til Elin og hendes familie, og vi glæder os til, I kommer tilbage og
fortæller om jeres oplevelser i Australien.

Nye børn: I næste måned siger vi velkommen til Elin og hendes familie.

Børnehaven
Tillykke til

Kimmie 4 år og Ida 5 år

Januar: Det har været en måned med sang og rytmik. Vi har hver mandag formiddag været sammen
med vuggestuen, til fælles temaet ”Rytmik og sang ”. Vi har hver morgen til samling sunget sange, b.la.
vores fødselsdagssang og øvet yogarim som vi optrådte med til vores fødselsdagsfest den 25. januar.
Vi er godt i gang med at bygge vores bord om til et instrument bord. Det har været spændende for
børnene, at spille på vores forskellige instrumenter. Ved hjælp af disse har børnene skullet arbejde
med det ”at holde takten” og det er ikke altid nemt. Her i januar er vi igen startet op til svømning,
som børnene nyder. Husk turvenlig rygsæk og tøj de selv kan tage af og på.
Nyhed!! Børnekor i børnehaven. Vi har startet et samarbejde med præsten Trine og organisten
Elisabeth fra Vammen kirke. I løbet af februar starter Sara et børnekor op med børn fra
børnehaven, og måske får vi hjælp fra børn fra bla. SFO´en. Vi kommer til at øve 3 sange, som skal
synges til en børnegudstjeneste tirsdag d. 21. marts. Sæt allerede nu X i kalenderen.
Onsdagens morgentur: Vi har erfaret at flere af vores børn ikke kan gå så langt uden at blive
trætte. Så vi vil prøve at indfører en onsdags gåtur her i området. Vi gik en tur i onsdags på ca. 4 km
Ny barn i børnehaven Velkommen til Axel som starter i børnehaven. Vi siger velkommen til dig og din
familie. Glæder os til at være sammen med dig hele dagen og ikke kun til låns fra vuggestuen.

Kalender februar 2017

Tema: fastelavn, sang og musik

Børnehave
1

Holde fødselsdag for Kimmie

Vuggestue
Kimmie

2
3

På tur til biblioteket

4
5
6 uge 6

Hallen

7

Klæd ud dag

8

Gåtur

9

Hallen

10
11
12
13 uge 7
14
15

Efterårsferie

Efterårsferie

16
17
18
19
20

Hallen

21

Legetøjsdag (uden lyd)

22

Gåtur

23

Hallen

24

Bedsteforældredag kl 9-11

25

Visionsdag

Bedsteforældredag kl 9-11

26
27

Hallen

28

Fastelavns på Pensionistgården

8.02 Forældrerådsmøde
8.02 Bestyrelsesmøde
24.02 Bedsteforældredag
25.02 Visionsdag

Ida

Elin

