Nyhedsbrev marts 2020
Fælles
Ny struktur om morgenen: Vi skal alle lige vænne os til det… ,,,,,,,
Husk: Der er fælles arbejdsdag den 18. april kl. 9-15 og generalforsamling den 29. april kl. 19.

Vuggestuen

Vores tema for næste måned er Forår, så vi skal ud og se blomster og træ springe ud, håbe på at
varmen begynder at komme
Børn: Vi skal sige farvel til Gordon for en periode. Han skal med sine forældre til Australien i 3
måneder. Han skal begynde i børnehaven, når de kommer hjem igen til Danmark. Vi har også sagt
farvel til Hermine, som er startet i børnehaven, hende får vi heldigvis stadig mulighed for at lege
med ind imellem 😊
Nyt barn: Vi siger velkommen til Celina og hendes familie. Vi glæder os til at lærer jer at kende.
Bedsteforældredag og fastelavn: Det var dejligt og se mange bedsteforældre, ud klædte børn,
tøndeslagning og fastelavnssang. Børnene synes det var en lidt mærkelig ting og slå på en tønde, det
kan man godt forstå, og så var der lidt lækkerier i tønden, det var et hit. Fastelavnsboller uhm hvor
lækkert, blev spist med bedsteforældre og børn imellem. Ja vi var meget trætte, da vi skulle til
eftermiddagslur.
Autostolene fylder: Hvis man har autostole til at stå fra morgen til eftermiddag, skal de sættes i
børnehavens garderobe, på bænken til højre når man kommer ind, spørg os bare hvis man er i tvivl om
hvor de skal stå. Dette er fordi vi ikke har så meget plads i vuggestuen til at komme rundt.
Hoppeline er genkendelsens glæde, alle børnene hopper, danser, og er godt med i fortællingerne, vil
gerne byde ind med hvad de husker. Hvem er Hoppeline og Frækkefrø? ja de har helt styr på
historien, og nyder at være med, og bruge kroppen.
Børnemiljø: Vi vil i denne måned samle op på de spørgeskemaer vi har fået tilbage og personalets ang.
Børnemiljø og herefter se på hvor vi kan gøre noget anderledes og andet bedre for børnene.
Log bogen: Så til slut vi minder jer om at se og endelig byde ind med kommentar eller spørgsmål i
vores logbog. Her har vi små børnefortællinger samt læring. En fortælling fra logbogen: To børn står
og snakker om Hoppeline billede, hvorpå der er en tissemyre. Det store barn gentager flere gange for

det mindre barn ”en tissemyre” Mindre barn forsøger at gentage, og lykkes til sidste efter flere
forsøg 😊

Børnehaven

Tillykke til

Axel 6 år

Hvad skal vi lave i marts: Vores tema i marts er forår. Vi skal ud og se hvad der sker i naturen nu
eller rettere allerede er sket.: Vi tager hul på foråret og håber på godt vejr og tager b.la. ned til
spejder hytten, til Rødding sø, vandretur i området og laver mad over bål.
Regnen fossede ned i februar: Vi håber på lidt mindre regn i marts. Børnene elsker at lege med vand
ude på legepladsen. Så husk at tjekke hver dag om flyverdragten og støvler er våde.
Fastelavns gudstjeneste og pynt: Vi fik i februar lavet noget meget fin fastelavnspynt til kirken og
præstegården.
Bedsteforældredagen og fastelavnshygge: Det var igen en rigtig hyggelig bedsteforældredag. Det
var dejligt at se så mange glade og udklædte bedsteforældre. Børnene var så fint klædt ud.
Førskole og skolen: Der arbejdes på en hel skoledag for førskolebørnene her er de alene på skolen
uden os. Brev med info og dato kommer skolen med. Inden den dag skal vi til morgensang på skolen
nogle gange. Info om skemaet over ”skoledag” hvor vi følger med kommer senere.
Solsystemet: Vi har et tema om torsdagen som omhandler b.la. solsystemet med alle de fine planeter.
Marlene ønsker sig en stor plakat med solsystemet og med navne på planeterne. Så hvis I har en til at
ligge som I vil donere til børnehaven, bliver vi alle rigtig glade.
Hoppeline: Vi er blevet færdige med Hoppeline. Den endte med en åben slutning. Nogle af børnene
blev inspireret til selv at lave en slutning. Spørg gerne ind til det.
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