Nyhedsbrev August VNI Børnehave
Velkommen tilbage fra sommerferie vi håber i har nydt den og fået en masse gode oplevelser som i
vil dele og fortælle om.
Vi starter august op med at byde 3 børn og deres familier
børnehave, nemlig

velkommen til vores

Pelle og Lærke som begge skal starte på salamanderne, Og

Camilla som skal starte på Græshopperne.

Vi ligger ud med at tage hul på læreplanen krop og bevægelse, vi skal derfor i august og september
have stor fokus på kroppen både fysisk og viden- kend din krop.
Vi kommer til at udfordre alle på både fin og grov motoriske evner, vi skal samtidig snakke, tegne og
forstå om kroppens funktioner i børnehøjde.
Sideløbende skal vi naturligvis følge naturens gang og snakke om høst og efterår.
D.11 August holder vi vandpistol dag så her må alle komme med deres sejeste vandskyts, husk
badetøj og håndklæde.
D.18 August holder vi bedste dag i børnehaven, denne dag holdes om formiddagen mellem kl 10 og
13, programmet over dagen ses i den kommende invitation.
D.25 August skal vi have cykeldag i børnehaven, denne dag skal alle børn have en cykel og hjelm med
i børnehave.
Personalet har brugt ferieugerne på at gøre rent og ryde ud i huset, vi har været på indkøb og vores
flotte overskud fra sommerfesten er gået til et flot større akvarie med nye fisk samt biltæpper og små
faldskærme.
Maddage starter også på igen her i August vi har i den forbindelse undersøgt om madpenge kan
indbetales på mobilpay og det vil være for dyrt, men for at undgå vi hver måned skal indkræve penge
vil vi forsøge os med en seddel hvor i kan betale enten ½ eller et helt år frem af gangen.
Sedlerne vil hænge i barnets garderobe og den bliver underskrevet af personalet ved betaling. Det er
stadig 20 kr om måneden så et halvt år vil altså være 120 kr eller et år minus juli 220 kr. – jer der
allerede har betalt for nogle måneder frem vil naturligvis ikke blive opkrævet igen ;)
Sidst men ikke mindst skal i huske på at gennemgå barnets garderobe, de fleste børn har det med at
blive væsentlig højere i ferien så der er sikkert noget skiftetøj der trænger til en udskiftning.

Vi glæder os til at komme i gang igen og se jer alle sammen.
Vigtige datoer i det kommende år:
Arbejdsweekend 15 og 16 september.
Spaghetti aften sidst i september.
13 oktober motions dag
15 oktober er der Dragefestival på skolen.
Uge 42 er efterårs ferie.
31 oktober holder vi halloween fest
3 november er der bamsedag
1 december er der klippeklister dag kl.13.30- 16.00
13 december lucia optog i børnehaven for børnene.
15 december gudstjeneste
22 december juleferie frem til d.2 januar 2018
9 februar fastelavn
Uge 7 er vinterferie
23 marts er det cykeldag.
Påskeferie uge 13
Rynkeby løb i april.
8 april sæbekasse grand prix
Uge 16 affaldsuge
27 april lukkedag
9 maj plant en blomst
10 og 11 maj lukkedage.
25 og 26 maj er arbejdsweekend.
8 juni – sommerfest i børnehaven
13 juni forældremøde kl 17-19
22 juni sct. hans for børnene
29 juni farvelfest for de kommende skolebørn.
I juli er lukkeugerne uge 29 og 30.

I ferie ugerne har alle børn der har været her slappet af og vi har været på små
hyggelige gåture i nærområdet, billederne er her fra.

