Nyhedsbrev februar 2020
Fælles
10 års Fødselsdagen: Det var en hyggelig rund fødselsdag vi holdte. Tænk sig at det er 10 år siden
Børnehuset åbnede. Vi startede ud med 18 børnehavebørn. Fødselsdagen var med fællesspisning, sang
og kage. Vores helt egen og nye sang bliv sunget og taget god imod.
Bedsteforældredagen til fastelavn ligger den 21. februar. Se invitationen under nyhedsbrevet.
Håber på at se mange glade og fine udklædte bedsteforældre som vi plejer.
Uge 7: Vi ønsker dem af jer der har ferie, en rigtig god ferie i uge 7. I denne uge er der kun åbnet
de tider der er tilmeldte børn. Husk at meddele, hvis der er ændringer. Skulle man få et akut behov
for pasning, skal man kontakte Børnehuset, senest dagen før.

Vuggestuen

Tillykke til

Sejr 2 år

Tilbage igen efter jul.: Dejligt at få børnene tilbage igen efter en lang ferie. Mange er vokset og har
fået mere sprog 😊
Vi skal have fundet flaget frem, da Sejr bliver 2 år den 12. februar, STOR TILLYKKE SEJR!
Tema: Vores tema er stadig vinter, og vi vil have fokus på dette. Vi er ligeledes godt i gang med
Hoppeline igen. Børnene nyder genkendelsen glæde, det er bare sagen. Alle børnene hopper, danser og
er godt med i fortællingerne, og vil rigtig gerne byde ind med hvad de husker. Vi snakker rigtig meget
om farver samt former, dyr, lyde mm.
Tur ud af huset: Vi har været på gåtur ud og se til fårene på Haugårdsvej, og nej, vi må ikke tage
ved hegnet, der kunne jo være stød i. Fårene kigger noget på os, og vi har indimellem været så heldige
at komme forbi når fårene skulle fodres. Det syntes børnene var sjovt, de ville gerne have meget
mad, kunne vi se.
BMV: Vi skal arbejde med børnemiljø her i vuggestuegrupperne den næste tid. Vi er spændte på den
opfølgning, vi skal lave, som også inkluderer jer forældres besvarelser. Det vil bl.a. munde ud i, om der
er noget vi skal have mere fokus på, og hvad vi mener fungerer godt her i vuggestuegrupperne.
Sygdom: Vi har haft meget sygdom her i januar, det er meget vigtig, at børnene bliver hjemme til de
er friske, for at have det godt her.

Børnehaven

Tillykke til

Elin E 5 år, Villads 5 år, og Martin F 3 år

To grupper: Vi har delt børnene op i to grupper. En gruppe børn skal med på pensionistgården fredag
i ulige uger i en periode. Det er sammenskabelse imellem børnehaven og beboerne på plejehjemmet.
Den anden gruppe er hjemme i børnehaven. Her er det muligt at få helt specielle muligheder, for at
lave ting og aktiviteter som vi ikke plejer.
Hvad skal der være i mit rum: Hvert barn har fået udleveret to klodskasser og en mulepose.
Klodskasserne er til skifte tøj og en ”til og fra sko”. Vinterstøvler og flyvedragt skal hænge ved
døren ud til legepladsen. Muleposen er til hue og vanter (den er ikke let at finde, hvis der ikke er
orden i rummet) Husk at hjælpe jeres barn med at holde orden og fylde op, når der mangler tøj.
Fastelavn på pensionistgården: Vi håber på at vi igen i år skal besøge beboerne udklædte på
Pensionistgården. Info kommer på tavlen.
Førskole: Børnene får i nærmeste fremtid hver især en mappe med opgaver. Fra nu og til sommer vil
vi lave forskellige ting med børnene. I mapperne vil der være forskellige opgaver som børnene kan
tage frem når de har lyst. Vi har allerede en væg med opgaver som børnene selv har spurgt efter.
Marlene har en mappe med flere forskellige opgaver som de er meget interesseret i. Her er de selv
med til at vælge hvilke opgaver de har lyst til at gå i gang med.
BMV og tavlen i legerummet: Vi har arbejdet med Børne miljø vurdering. Mange af jer har allerede
udfyldt børnenes skemaer det er dejligt. Vi glæder os til at vurdere resultatet. Som en del af det
har vi valgt at sætte små kommentarer op på tavlen inde i legerummet. Kig forbi og læs dem.
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18.04.20 Arbejdsdag kl 9-15

Martin

Hallen

Så er der..
Fastelavnsfest og bedsteforældredag
i Langsø Børnehus - juhuu!!
Fredag d. 21. februar 2020. Kl. 9 – 10:45
Vi skal slå katten af tønden, lege, synge og hygge
Der er fastelavnsboller og kaffe til bedsteforældre
Husk udklædning kære bedsteforældre.

--------------------------------------klip-----------------------------------------------Barnets navn__________________
Vi kommer__________ til fastelavnsfesten
Barnet skal med sine bedsteforældre hjem(sæt kryds).________

