Nyhedsbrev

Fælles

Tillykke til

Børnehuset 10 år

Godt Nytår Håber I alle har nydt julen og juleferien sammen med jeres børn. Vi vil gerne takke for
det gamle år og håber på et lige så godt år i 2018.
Børnehuset holder fødselsdag den 30. januar. se invitation senere.
Næste bedsteforældredag: Den 21. februar holder vi bedsteforældredag igen.
Prisstigninger: Fra d. 1 januar 2020 justere vi, som vi plejer, priserne ind så vi ligger lige under de
priser Viborg kommune har. I kan se de nye takster på vores hjemmeside. https://langsoeboernehus.dk/
Åben for tilmeldte børn: 2 og 3 januar er der åben for tidmeldte børn og i det tilkendegivet
tidsrum.

HUSK OG SKRIV NAVN PÅ TØJ, SKO, VANTER MM!!
Tumle- og vuggestuen
En stille opstart efter en god og dejlig juleferie. Vi skal lige tilbage i rytmen igen 😊.
December: Vi er godt i gang med Hoppeline igen, som vi ikke har været så aktive med i december. I
denne måned har vi sunget julesange og lavet juleyoga til stor fornøjelse for børnene og vi voksne. I
december havde vi en masse julehygge med jeres børn, vi har bagt, sunget, lavet gaver, klippet og
klistret og haft stuerne fulde af glimmer. Vi var bl.a. på en dejlig tur til Plantorama med vores 5
ældste børn. Her så vi en fin juleudstilling og små dyr, efterfølgende besøgte vi fætter BR. En så

hyggelig tur som sluttede af med vores medbragte madpakker. Nogle har også været i kirke og
mærke den skønne stemning op til jul. Denne dag blev afsluttet med fælles risengrød.
I det nye år: Her i januar er vores tema ”Vinter”, og vi skal arbejde med dette tema på forskellige
måder. Desuden håber vi på en hel masse sne, så børnene får glæden ved at kælke og boltre sig i
sneen.

Børnehaven
Vi starter stille op efter nytår: Aktiviteter ud af huset vil løbende blive skrevet på kalenderen, så
husk at tjekke tavlen i gangen.
Legetøjsdag: Mon ikke der er nogen som har fået noget nyt lege tøj i julegave som de gerne vil vise
frem. Husk det er på eget ansvar at medbringe legetøj i børnehuset.
Pensionistgården og vores børn: Vi er blevet kontaktet af plejehjemmet om vi vil være med i et
samarbejde omkring de ældre og børnene i børnehaven. Første gang er fredag den 17. januar. Vi skal
lave forskellige aktiviteter sammen. Flere undersøgelser og forsøg har vist at begge aldersgrupper vil
have stor glæde af det. Vi vil løbende evaluere på hvad børnene synes om det. Vi tager en gruppe med
på 7-8 børn.
Svømning og egen pakning af taske: Svømmebørnene svømmer to gange i januar og en i februar.
Disse dage er det vigtigt at de børn møder senest kl 8:45. Svømmetasken skal kunne indeholde:
badetøj, håndklæde, madpakke, drikkedunk og barnets tøj. De skal selv kunne pakke den. Giv meget
gerne jeres barn tøj på som det selv kan tage af og på.

Kalender januar 2020
Børnehave

Vugge- og Tumlestuen

1

Nytårsdag Lukket

Nytårsdag lukket

2

Åben for tilmeldte børn

Åben for tilmeldte børn
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Åben for tilmeldte børn

Åben for tilmeldte børn
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Hallen

8
9

Legetøjsdag uden lyd

10

Hallen
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Spilledag-puslespil eller brætspil
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Hallen
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En gruppe børn skal på pensionistgården.

Hallen
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Hallen

22

Svømning for de ældste/kreativ værksted for de
yngste

23
24

Hallen

25
26
27
28

Hallen

29

Svømning for de ældste/kreativ værksted for de
yngste

30

10 års fødselsdag

31

21. februar er der igen bedsteforældredag

10 års fødselsdag
Hallen

