VESTERMOSE NATUR- og IDRÆTSBØRNEHAVE

NYHEDSBREV FOR MARTS
Februar er slut, vi har afholdt fastelavn, hvor vi fik kåret både konge(Anton), dronning (Julius S) og bedst
udklædte som blev Nikolaj, han var klædt ud som Benny fra olsen banden, med de smarteste gule strømper.

I vinterferien fik de børn der var her malet tønden og bagt fastelavns boller, en lille udflugt ud af huset blev
det også til, her besøgte vi cirkusland hvor vi både så store elefanter, dygtige cirkus artister og fik kørt med
karrusellen. En fantastisk dag med en masse oplevelser.

Vi er så småt startet op med vores sund/usund projekt og takker for de mange reklamer i har taget med, det
er dejligt i har tænkt på os. TAK
Ved at arbejder med sund / usunde begreber vil børnene lære om hvad kroppen har brug for, for at kunne
vokse. Eks. Hvad har vi med i vores madpakker for at kunne løbe og lege en hel dag.
I marts måned foresætter vi projektet, børnene skal klippe ud fra reklamerne og vi skal lave nogle plancher
som vil blive udstillet på stuerne og senere komme i deres mapper.
Vi har samtidig fokus på hvordan vi taler og er overfor hinanden og arbejder med:
Sociale kompetencer
Social kompetence udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer. De vigtige
elementer i social kompetence er empati, evne til tilknytning og sociale færdigheder.
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Her under:






Hvordan er man en god ven
Hvad lærer vi af hinanden
Plads til at vi er forskellige
Hjælpe hinanden i stedet for at blive vrede
Generelt at holde en god og fornuftig omgangstone mellem hinanden

Foråret står også på spring sammen med den kommende påske, så der vil løbende også blive gennemgået de
forskellige tegn på forår, og mon ikke også der på stuerne vil dukke diverse blomster og kyllinger op.
Naturen giver børnene mulighed for at systematisere deres omverden og ved selvsyn fatte sammenhænge,
der ellers kan være svære at forstå, hvis de bliver formidlet på det teoretiske plan
Det er også tiden hvor der er plads til gætteri og hemmelige breve, så husk nu reglerne for gæt og påskeæg.
Vi skal i Marts måned byde velkommen til en ny dreng Marvin og hans familie, Marvin skal være nede ved
svalerne.
Vi skal også byde vores leder Trine tilbage fra barsel, så fra første Marts vil Trine igen være at finde i
børnehaven, og vil hver torsdag være på kontoret.
Der vil i garderoberne i den næste tid være sedler om forespørgsel på dagene op til påske, der vil også inden
så længe hænge en afkrydsnings skema omkring sommerferie perioden, den må i meget gerne få udfyldt så
hurtigt som det er muligt, vi vil senere vende tilbage omkring tiderne, når vi kommer tættere på.

General info:





Husk at få tjekket op i garderoberne vejret er så småt begyndt at skifte igen så behovet er lidt
anderledes.
Det er rigtigt vigtigt i huske at sige farvel når i tager jeres barn med hjem.
Og så håber vi i vil hjælpe os med at give børnene en hånd med at holde orden i gaderoberne, vi skal
jo huske på de lærer og kopier jo fra os alle sammen.
Vi gør opmærksom på børnehaven har lukket skærtorsdag, Langfredag og 2 påskedag.

