Nyhedsbrev december

Fælles
Juletræet med sin pynt: Torsdag den 26. november pyntede børnehuset juletræet på
Høydalstorvet. Og tænk sig julemanden kom med dejlige clementiner i sækken til alle børn.
Juletræet tændes søndag den 29. november. Husk at gå en tur forbi det her engang i julen.
Personaleantal efter behov: Den 21. og 22. december har vi åbent for de børn der har et behov for
pasning.
Lukket den 23. december, da der ikke er tilmeldt nogen børn.
Lukket imellem jul og nytår: Børnehuset åbner igen den 4. januar
Julegudstjeneste: Da juleafslutning med skolen er aflyst. Holder vi vores egen gudstjeneste kun for
børnehuset. Onsdag den 16. december tager vi til julegudstjeneste i kirken. Vi siger tak til Trine
præst, for at stå for en gudstjeneste kun for os.
Juletur i byen igen: Det var så hyggeligt den 25. november, så derfor tager vi den 9. december på
juletur igen i byen. Det var så hyggeligt og skønt, at så mange fra byen har budt ind. Det er skønt
med opbakning, når vi er nødt til at tænke kreativt.
Får du læst nyhedsbrevet? Vi vil gerne undersøge om I får læst nyhedsbrevet. For at undersøge det
vil vi gerne at I siger det til personalet, så har vi en liste hvor vi krydser af.

Vuggestuen
November har været en måned med lidt efterårsforkølelser og hoste blandt børnene. Det er blevet
lidt ekstra koldt, og vi og børnene skal i mere tøj ude. Derfor har vi brugt lidt tid på at snakke om, at
vi nu skal have mere tøj på ud på legepladsen og hvad for noget tøj. Til samling snakker vi om vejret,
hvad vi skal, hvem er her og hvad tøj vi skal have på. Til samling har vi arbejdet med Hoppeline, nogle
nye rim- og remsesange med masser af bevægelse, fokus på matematisk forståelse og så har vi også
sunget andre sange, hvor alle har brugt både sproget og kroppen.

Vi har et stort ønske til jer forældre: Er det muligt for jer at aflevere jeres børn inden 8.35, hvis
de skal være med til samling? Dette er fordi, det gør det svært for børnene at holde fokus på
samlingen og svært at få ro og at fastholde sin opmærksomhed, hvis der er forstyrrelser undervejs.
Vi vil prøve at lukke døren for at få mere ro på. Således kan børnenes opmærksomhed bliver omkring
det, vi skal lave til samling. Der vil selvfølgelig være en voksen på stuen til at tage imod de børn, som
kommer efter at samling er begyndt. Børnene kan selvfølgelig få en start i vuggestuen, som de plejer
med puslespil eller anden leg.
November har været fuld af så mange fine farver, og vi har været meget ude på ture og på
legepladsen. Her nyder børnene f.eks. at lege i visne blade og rutsje ned af bakkerne. Vi har blandt
andet fundet pynt til vores vinter/juledekorationer og vi har holdt Celinas fødselsdag.
Børn: Vi skal sige farvel til Ida og hendes familie, da Ida skal begynde i børnehaven. Vi glæder os til
at følge hende i børnehaven.
Fotografen kom forbi: Vi har også haft besøg af fotografen, som tog nogle fine billeder af hele
børnehuset samlet ude foran vores bålhytte og af børnene hver især. Nogle synes at det var lidt
svært. Men vi håber at I synes, at I fik nogle fine billeder alligevel.
Julen er på vej: Derudover har vi så småt taget hul på juleriet. Vi har bl.a. klippet strimler og klipset
guirlander af voksdug sammen til byens fine juletræ. Vi er begyndt på hemmeligheder sammen med
børnene, og der kommer lidt pynt op på stuen, som børnene får med hjem til juleferien.
Samling: Vi vil til samling være mere struktureret med fokus på julehygge med juleyoga og julesange,
julekuffert og en hel masse sprog og kommunikation. Dagen igennem vil vi have lidt ekstra fokus på at
være meget bevidste om sprogudviklingen hos alle børn og vores kommunikation imellem og med jer
forældre.

Børnehaven

Tillykke til

Ida 3 år

”Glemmebordet” og oprydning: Alt der står på glemme bordet, når vi går på juleferie, bliver
fjernet/smidt ud. Så tjek lige om der er noget, som er jeres barns. Husk at tage kasserne med hjem
til juleferien til en rengøring og opfyldning.
Hemmeligheder: Vi er kommet godt i gang med overraskelsen, der skal ligge under juletræet.
Julegaverne - husk ikke at spørge for meget ind til det.
Logbogen og hverdagen: Vi forsøger hver dag at skrive hvad vi har lavet den enkelte dag. Husk at
kigge i den.
Krybbespil den 11. december: I år er det kun de forældre til børn, der spiller med i krybbespillet
der får det at se. De glæder sig til at vise jer det den 11. december kl. 10.
December måned i børnehaven: Julegaverne skal gøres færdige. Vi skal hver dag til samling synge
julesange, læse julehistorier og snakke om nisser.

Samling: Vi er blevet flere børn, og derfor har vi valgt at aldersopdele børnene. Derved får de mere
ud af samlingen, da vi som voksne bedre kan ramme det pædagogiske arbejde med noget, der passer
til deres alder og udvikling.
Børn: Vi siger velkommen til Ida og hendes familie.
Vi har flyttet om: For at give et bedre inde miljø, har vi valgt at lave et motorikrum i legerummet.
Dukkekrogen er kommet ud i fællesrummet og det virker til at fungere.

Alle børn og voksne ønsker jer
alle en rigtig glædelig jul
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