Nyhedsbrev november 2020
Fælles:

Bedsteforældredag aflyst: Vi er desværre nød til at aflyse bedsteforældredagen. Vi aflyser dog
ikke det hele, for vi vil stadig lave dekorationer sammen med børnene. De ældste børn vil vise
krybbespillet for vuggestuen og vi skal spise risengrød til middag. Det gør vi fredag den 27.
november.
Juleudsmykning af byen: Vi plejer at tage på juletur til Viborg for bl.a. at kigge på juleudstilling, men
pga. Covid-19 og det at vi gerne vil passe på hinanden, har vi valgt ikke at tage afsted. Vi har i stedet
tænkt kreativt, for Covid-19 skal ikke hindre os i at se på ”juleudstilling” i en dejlig by. Her har vi
brug for jeres hjælp. Vi håber på I vil være med. For at være med skal man bare pynte lidt op
udenfor, så vi kan gå tur rund i byen og se på jeres udendørs julepynt. I kan f.eks. hænge pynt i
hækken, pynte postkassen fint op med julehjerter, stille en havenisse frem i indkørslen, eller
lignende.
Håber I er med på ideen. Skriv gerne til os med jeres adresse, så kan vi lave en rute. “Juleruten”
rundt i vores dejlige by. Vi har allrede fået stor respons har søde borgere i Vammen. Så tak til dem.
Jeres børn skal nok komme på en fin juletur rundt i byen. Vi påtænker at går rundt min. tre planlagt
gange. Første gang er onsdag den 25.november.
Personale: Stillingen som afdelingsleder i vores børnehus er opslået med ansøgningsfrist d. 5.
november. Spred gerne opslaget blandt dem I kender.

Vuggestuen

Tillykke til

Celina 2år

Oktober har været en rigtig efterårsmåned med masser af sol og en kølig luft. Vi har været på ture i
vores lokalområde og set de mange nye farver på bladene og samlet kastanjer, som vi har brugt, til at
se på størrelser, mængder og tal. Vi har lavet matematik 😊. Vi har samlet blade sammen på
legepladsen til fine efterårsophæng, og vi har brugt kroppen på vores mange ture til kirkeskoven og

spejderhytten. Ikke mindst på vores hyggelige motionsdag, som vi afholdt ved hallen sammen med
børnehaven. Alle børnene gik og løb flere runder og nød deres medbragte drikkedunke og de
saltstænger, de fik hver gang, de havde taget en runde. Ellers er vi godt i gang med at have lidt
mindre grupper indimellem, hvor der er mere plads til, at børnene kan få en uforstyrret leg, og vi
voksne er med til at støtte og i at være nærværende.
Børn: Vi skal sige farvel til Mette, som skal starte i børnehaven og det glæder hun sig til. I november
bliver det Idas tur til at komme på besøg i børnehaven. Denne overgang er noget som vores store
børn i vuggestuen altid glæder sig til og som de synes er meget spændende.Vi skal sige tillykke til
Celina, som bliver 2 år i november.
I november er der mere fokus på, at børnene er i mindre grupper, og vi har fokus på at være
nærværende i børnenes lege, hvor de nyder at have os med som deltagere. Vi skal også ud en hel
masse og følge naturens skiftende farver og bruge sanserne og kroppen.
I tak med et koldere vejr har børnene brug for både vanter til at sove med og til at have på ude.
Gerne vanter som er tynde og hvor de kan bruge deres tommeltot. Børnene har også brug for to huer.
Vi har det lidt koldt ved gulvet, så det vil også være en god idé med hjemmesko og evt.
strømpebukser under bukserne. Vi vil opfordre jer til at have to sæt skiftetøj med i børnenes kasser,
da vi kan mangle, når der er våde strømper og andet.

Børnehaven

Tillykke til

Mette 3 år og Aya 4 år

Nyt barn: Vi siger velkommen til Mette og hendes familie i børnehaven. Vi glæder os til samarbejdet.
Julegaveproduktionen starter 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.
Krybbespil og måske gudstjeneste i børnehuset: Igen i år skal alle børn lære alle sangene fra
krybbespillet. Vi er så småt begyndt at snakke om krybbespillet. 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.
Alle skal lærer sangene så de kan synge med. De børn der skal være med har nok allerede fortalt
hvem de skal være i krybbespillet. I år er det vuggestuen og 1. klasse som skal se krybbespillet. Vi
overvejer noget samarbejde med Trine præst her i børnehuset, da vi ikke kan kommer ned i kirken til
afslutning den 18. december sammen med skolen. Derudover tænker vi på at lave en formiddagdag i
december hvor jer forældre, som har et barn der er med i krybbespillet, kan komme og se dem. Mere
info. om dette kommer senere.
Til forældre, som har et barn, der skal være med i krybbespillet: Fredag den 11. december har
forælre med børn, som er med i krybbespillet mulighed for at se det. Kl. 10 er vi klar til at tage imod

jer hvis forholdene med covid-19 tillader det. Disse forældre får direkte besked. Så sæt allerede nu
et kryds i kalenderen.
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.
Julesange på pentionistgården.Vi plejer at komme på besøg og synge nogle julesange for beboerne.
Men det må vi ikke i år. Vi vil dog undersøge om vi evt. kan stå udenfor og synge for de gamle.
Juleklippedag: Vi har sat en hel dag af til produktion af julepynt. Håber vi bla. skal lave julepynt til
byens juletræ.
Skoleindskrivning: Husk skoleindskrivning 9. november kl. 17.00. Alle førskolebørn har modtaget en
invitation. Se også invitation på tavlen. Husk at gå ind på Viborgs hjemmeside og framelde jeres barn.
Ellers bliver det automatisk tilmeldt Sødalskolen i Rødding.
Svømning: Vi kommer ikke til svømning før jul i år. Vi håber på at vi efter nytår kan komme afsted totre gange.
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