Nyhedsbrev juni 2017
Fælles
Sommerfest torsdag 15. juni kl 18 for hele børnehuset og skolen. Børnene vil synge et par
sange. Invitation kommer senere.
I juni er vores tema: Udeliv og bevægelse.
Forældrekaffe på legepladsen: Onsdag den 14. juni er der forældrekaffe fra kl 14-15:30

Forældrerådet den 8. maj: Årsberetning fra Formand Maj-britt Givskov for
forældrebestyrelsen. Hun fortalte kort om årets gang i børnehuset. Der har været mange
gode udflugter, som børnene kommer glade hjem og fortæller om. Økonomien er sund og vi er
kommet ud med et overskud. Der skal arbejdes på at få flere børn til børnehuset.
Valget/konstitution :
Formand: Maj-britt Givskov (Martin og Peters mor)
Næstformand: Ulf Bender (Dagmars far)
Sekretær: Jane Sundstrup (Agnes Maries mor)
Medlem: Carsten Jensen (Isabellas far)
Medlem: Jehan Ettama. (Aksels og Ellin E’s far)
Suppleant: Mette Frandsen (Celinas mor)
Suppleant: Julie Hammer (Axels mor)
Ud i det blå den 24. maj: Vi håber på en rigtig god og hyggelig dag nede ved søen. Vi skal
spise vores egen gulerodssuppe, som bliver lavet over bål. Vi skal besøgte fårene i deres fold,
vi skal finde småkravl i skoven og meget mere. Vi glæder og til at få gæster.

Vuggestue
Udeliv: Den første sommermåned begynder, i hvert fald ifølge kalenderen. Vi vil være meget
ude og nyde solens stråler, en stille regnbyge og mærke blæsten i håret. Vi skal se
grøntsagerne i vores urtehave spirer og gro og selvfølgelig smage på det. Vi skal finde små
krible krable dyr, som kildre på hænderne når man tager dem op. Plukke flotte mælkebøtter,
som kan pynte på stuen. Kort sagt: opleve årets gang.
Bevægelse vil også foregå meget ude. Vi vil bruge vores pragtfulde nærområde, som en
enestående legeplads. Gå på den ujævne skovsti igennem kirkeskoven, bestige ”bjerget” i
kirkeskoven. Kravle, løbe og trille i græsset ved spejderhytten. Bruge legepladsen ved
forsamlingshuset til gynge og snurreture. Bevægelse er ikke kun fysiologisk, men også
sanselig, så vi vil, som altid, også lave kreative ting hvor vi arbejder med forskellige
materialer. Vi vil male på sten, farvelægge fliserne på legepladsen med farvekridt og lege
med vand og sand.

Morgensamling: Til vores daglige morgensamling vil vi lave gymnastik/fagte-sange/yoga, som
styrker børnenes forståelse for deres egen krop, så de oplever glæden ved at bevæge sig.
Snapstinget: Juni betyder også Snapstinget (en folkefest i Viborg med mange aktiviteter og
arrangementer) Torsdag d. 22. juni tager hele vuggestuen ind på Borgvold til Snuble-dag. Et
arrangement for børn i alderen 0-3 år. I får nærmere information når vi nærmer os.
Solen: Juni betyder også solhatte og solcreme. Børnene skal være smurt ind om morgenen
inden de kommer og så smører vi dem igen over middag. Alle børn skal have en solhat, m. navn,
til at ligge i kassen i garderoben.

Børnehave

Tillykke til

Sophie 3 år

Maj måned har været en måned med meget skiftende temperaturer. En måned hvor vi nu igen
spiser meget ude. Vi går forhåbentligt en måned i møde med mange solskinstimer, så husk
solcreme.
Søndersøløbet: Søhestene skal til Søndersøløbet. Det plejer at være en rigtig hyggelig tur
og vi håber på lige så godt et vejr som sidste år.
Yoga til samling: Jeres børn er blevet rigtig gode til yoga. Spørg dem om de kan lærer jer
solhilsnen.
Førskolesamtaler og ”Smid ud fest”: onsdag den 14. juni uge 25 afholder vi
førskolesamtaler. Dit barn skal deltage i samtalen. Her har I mulighed for at møde Mette S.
Samtalen er en samtale for jeres barn. Barnet er i centrum og er en opfølgning på ”Den gode
stol”. Da jeres barn er skoleklar handler samtalen ikke som udgangspunkt om dette. Se seddel
med tider på tavlen og skriv jer på. Efter samtalerne holder vi ”smid ud fest” hvor vi siger
farvel og held og lykke fremover til førskolebørnene. Vi har lidt underholdning til denne dag.
Denne fest er kun for førskole børn og deres forældre. Altså ingen søskende, det er
førskolebørnenes dag. Hvert barn skal betale en 20,- og så aftaler vi sammen med dem hvad
de skal have af gotter til smid ud festen. Hvis de også har lyst, må de gerne tage lidt med til
de andre børn. I skal bare aftale det med personalet.

Husk solcreme! Vi vil lige minde jer om at I skal sørge for at jeres børn er godt smurt ind i
solcreme hjemmefra om morgenen. Vi smører med vores solcreme igen om eftermiddagen.
Vi forsøger at holde jeres børn i skyggen i mellem kl 12 og 15, hvor solen er skarppest.

Tur til snapstinget: mandag den 19 og tirsdag den 20 har vi valgt at tage jeres barn med
til en dag med fantastiske aktiviteter, som er målrettet børn i børnehavealderen. Det er i
forbindelse med snapstinget i Vi borg i uge 25, at vi som institution har mulighed for at
deltage. For at det enkelte barn får mest ud af det har vi valgt at dele dem op i to grupper.
På tavlen vil hænge en seddel, hvor I kan se, hvornår jeres barn skal afsted. Den dag jeres
barn skal afsted skal det møde i børnehaven seneste 8:15.

Førskole og 112-dag: Husk tur venlige
madpakker og drikkedunk. 112 dag er en
dag kun for førskolebørn. Det starter kl 10
så dit barn skal være her senest kl 9:15. Vi
kører fra børnehaven kl 9:30.

Sovebamse: Dit barns sove bamse skal være en som må sover i børnehaven i den blå kasse.
Børnene får nej til at hente bamser i garderoben. Den blå kasse er kun til tegninger og andre
kreative ting og sovebamsen, ikke til fut sko.
Cykedag: Husk en cykelhjelm der passer.

På billede 6 sidder cykelhjelmen korrekt.

Kalender 2016 Tema udeliv og bevægelse
Børnehave

Vuggestue

1 uge 22

Hallen

2
3
4
5 uge 23

2. pinsedag

6

Hallen/sportspladsen

7

112 dag for førskole

2.pinsedag
Sophie

8

Hallen

9
10
11
12 uge 24

Hallen/sportspladsen
De store på tur til Høndruphus børnehave.

13
14

Førskolesamtaler og ”Smid ud fest” og forældrekaffe
på legepladsen

forældrekaffe på legepladsen kl. 14-15.30

15

Sommerfest for skole og børnehus

Sommerfest for skole og børnehus

16
17
18
19 uge 25

Snapstinget

20

Snapstinget

21

Legetøjsdag uden lyd

22

På bondegårds besøg.
Snapstinget. Snubledag i Viborg.

23

Skolen går på sommerferie

Skolen går på sommerferie

24

Sankt. Hans aften

Sankt. Hans aften

25
26 uge 26

Sporstpladsen/cykeldag

27
28
29

Hallen

30
6. juni forældrerådsmøde kl 17-19

23. juni Skolen går på sommerferie

6.juni bestyrelsesmøde 19-21

Ferielukket i uge 29 og 30

7. juni 112-dag for førskolebørn.

30. august sommertur til Hobro Mini ZOO

15. juni Sommer fest for skole og børnehus kl 18

