Nyhedsbrev maj 2017
Fælles
Sangaften med forældrerådsvalg: mandag den 8. maj har vi fællesspisning og
forældrerådsvalg. Vi starter med forældrerådsvalg imens personalet passer børnene.
Herefter vil både vuggestuen og børnehaven underholde med nogle sange. Når vi har sunget er
der sammenskuds tag selv bord. Hver familie medbringer service. Der kan købes sodavand til
billig pris. Vi afslutter aftenen med kaffe/the og kage.
Sø-dag/byfest: Vi flytter ud i det blå onsdag den 24. maj. Vi har som en del af byfesten
inviteret alle, som har lyst til at besøge os nede ved søen på kage og kaffe/the. Man kan kigge
forbi imellem kl 13:30 og 15. I har alle fået udleveret et brev omkring denne dag. (se mere
info. om aflevering og afhentning på udleveret papir eller se på hjemmesiden under: Breve til
hjemmet, som ligger under nyhedsbreve)
Temaet er i maj: udeliv og bevægelse for hele børnehuset.

Mærkeligt vejr: April måned var en måned med meget skiftende vejr. Det ser ud til at vi får
en lige så spændende vejrudsigt i maj. Så husk tøj efter vejret.

Vuggestuen
I Maj er vores tema fortsat bevægelse og udeliv og vi glæder os til en måned, hvor vi kan
være meget mere ude på legepladsen. Vi skal bl.a have plantet i vores fine plantekasser, noget
spiseligt i den ene og nogle fine ikke giftige blomster i den anden. Vi skal selvfølgelig også
rigtig meget på tur, ud at bruge kroppen. Vi skal kravle op og ned, trille og løbe og meget mere.
Vi regner også med at vi kan finde flere smådyr når det bliver lidt varmere, som vi kan se og
snakke om.
Ud over vores tema i April og vores aktiviteter omkring udeliv, har vi snakket om forholdsord,
bla. gennem dialogisk læsning og med hjælp fra en kuffert vi har lavet. Her er børnene med til
f.eks at sætte en pige op på koen eller sætte pigen bagved en kop osv. Det er en rigtig god
måde at sprogstimulere på da børnene selv er aktive.

Vi har hygget meget med lege på legepladsen og haft tur til bl.a. MajBritt for at se hendes lam.
Nogle prøvede at rører dem og ellers forsøgte børnene at fange nogle af hendes mange katte.
Vi havde en skøn tur til Høndruphus børnehave med de største børn på stuen. Det er et fint
sted og vi havde nogle gode lege og oplevelser.
Vi må sige farvel til to af vores dejlige børn her til Maj. Ask skal stoppe, og vi kommer
bestemt til at savne ham her hos os på stuen..... Vanilje skal begynde i Høndruphus børnehave,
da den ligger tættere på hendes hus. Vi kommer også til at savne hende.
Se ellers på Børnehusets fælles brev, her vil der stå om de aktiviteter som vi gør fælles i
huset.

Børnehave

Tillykke til

Sophia 6 år

April måned: påsken faldt midt i april og
hvor var vi heldige. Påskeharen kom forbi
Pensionistgården med påskeæg, som vi fik
lov til at finde. Før vi gik på æggejagt sang
vi nogle sange for beboerne og sluttede af
med frugt og saftevand. Hjemme i
børnehaven har vi snakket om hvorfor vi
holder påske.
Søheste til Søndersøløb: Tirsdag d. 30. Maj deltager Søhestene i Søndersøløbet i Viborg.
Børneløbet starter kl. 9.00, så denne dag skal alle Søheste møde i børnehaven senest 8.15. Vi kører
enten i private biler, eller låner skolebussen, så vi nemt kan komme frem og tilbage.
Husk løbe-venligt påklædning.
Byfesten i Vammen: Tirsdag den 30. maj er der ”leg i hallen” for børnehavebørnene kl 15-16 her
ledsages børnene af voksne fra børnehaven. Dit barn skal hentes i hallen imellem 15 og 16. De børn
der ikke bliver hentet inden 16 kommer med retur i børnehaven. Samme model som til gymnastik. Så
husk at skrive på sedlen i gangen hvad dit barn skal den dag.
Førskole: Vi har nu været med til morgensang på skolen. Fra uge 20 på tirsdage skal vi også med til
idræt og være på besøg på skolen noget mere. Husk at se på jeres plan som I har fået i brevet fra
Mette S. Der er en lille ændring til onsdag den 1. juni uge 23. Her skal børnene sammen med Marlene
ind til 112- dag. Det er et arrangement kun for førskolebørn, som afholdes hvert år. Alarm 112-dagen
henvender sig til de ældste børnehavebørn, der skal introduceres for, hvad sikkerhed egentlig er for
en størrelse.
Formålet er også at vise Politiet, Falck, Brandvæsen og de tre instansers samarbejde på et skadested

USA: Vi skal sige farvel til Emma og Ethan som flytter til USA. Vi ønsker jer alt held og lykke
fremover. Vi kommer til at savne jer.
Cykledag og cykelhjelm der passer: Man skal have hjelm på og den skal sidde korrekt for, at man for
lov til at cykle her i børnehaven. Husk at tjekke (se info. her om endenfor billede nr. 6 sidder
korrekt)
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