Nyhedsbrev Februar
Januar er slut, vi har været i den eventyrlige verden hele måneden.
Lillegruppen har hørt en masse små eventyr og klippet deres eget, dette sidder som små bøger på
stuen.
Storegruppen har fordybet sig i et eventyr, ”den uartige dreng” af H.C Andersen.
Børnene har hørt historien af flere omgange- naturligvis både den gamle version og i et mere
modernet sprog.
Her efter har de udarbejdet hvert et eventyr som handler om kærlighed, de små fortællinger kan ses
på stuen, de er meget søde og nogle af dem ret ”private” så vi opfordre til at læse dem, bare ikke højt
med mindre barnet selv giver lov. Stuen bære også de smukkeste hjerter og små tegninger af Amor.

Der har i Januar været dejligt med sne og vi har virkelig nydt at kunne bruge vores kælkebakke, der er
blevet lavet mange sne engle på hele legepladsen og så har vi lavet de største sne kugler.
I februar starter vi ud med legetøjs dag, og klippe klister diverse fastelavns pynt , husk at få et bdt.
grene med til eget barn.
Vi skal have øvet sange samt ”rise teknik” så i kære forældre, kan blive riset op i weekenden. ( husk at
have slik og fastelavns boller klar )
Vi er kommet ind i en periode med meget snot, hoste, feber og dårlig mave igen, og vi bliver
desværre nødt til at opfordre jer til at holde syge børn hjemme, på den måde kan vi bedre komme af
med det igen.

Fredag d.5/2-16 holder vi fastelavn i børnehaven for børnene, det hele starter kl 10.00 og udklædning
er selvfølelig frivilligt. Vi fejre fastelavn med tøndeslagning og fastelavns boller, sang og ballade.

Resten af Februar vil være præget af, at vi snakker om venskaber, trivsel og læren om kroppen. Vi
skal snakke om hvordan man bliver venner og hvordan det føles at gå i børnehave.
Vi skal snakke om mad og hvorfor det er vigtigt for kroppen at spise så man kan holde sig i gang en
hel dag. ( vi vil gerne modtage diverse reklame blade til projektet)
Uge 7 er skolernes vinterferie, i denne uge holder vi pause i vores projekter og får gjort rent og ryddet
op i legetøjet.
Fredag d.26/2-2016 har vi maddag
I marts måned har forældrerådet arrangeret en spaghetti aften/ spise sammen aften, dette er
onsdag aften d.16/3-16. - meningen med denne aften er, at i som forældre i børnehaven kan mødes
og få en hyggelig aften sammen, forældrerådet vil denne dag fortælle lidt om deres arbejde i
børnehaven, da vi i april har valg til nyt råd, så hvis dette kunne have interesse er i velkommen til at
tage diverse spørgsmål og gode ideer med.
Vigtige datoer for resten af året:
5 februar – fastelavn
16 marts - fællespisning
18 marts - børnenes påskefrokost
13 april – Forældremøde i børnehaven
(fra 1 maj vil skolegruppen gå på skolen hver onsdag mellem kl 10 og 12.)
6 maj – er en lukkedag.
13 maj – plant en blomst dag
20 maj – arbejdsdag kl. 13-15, og 21 maj – arbejdsdag kl.9-14

17 juni- sommerfest
24 juni sct hans i børnehaven med bål kl. 10-11
1 juli – afslutningsfest og afsked med skolegruppen
Uge 29 0g 30 har børnehaven sommerferie LUKKET
17 august – fællesspisning / spaghetti aften
16 september har vi bedsteforældre dag kl.10-12
28 oktober – Halloween fest for børnene
2 december er klippe klister dag.
Hver måned har vi en maddag, datoerne bliver offentliggjort i nyhedsbrevet og vi føler op på den i
vores facebook gruppe. – Husk 10 til betaling om måneden.
Husk hver den sidste FREDAG i måneden at tømme garderoberne så der kan blive gjort hovedrent.

billeder fra maddag 29 januar 2016

