NyhedsbrevFebruar 2018
Vi er startet året ud med eventyr. På græshopperne er der bla. blevet lavet rammer, de har brugt til at
lave eventyr med. De har haft om De tre bukke bruse, Rødhætte og De tre små grise. På salamander
stuen har de lavet deres egne prinser/prinsesse dukker, de har hørtPrinsessen på ærten, som
dialogisklæsning hele Januar.
Vi skal byde

velkommen til 2 nye børn og deres familie.- Mikkel på salamander stuen

og Sidsel på Græshopperne.
Februar måned forsætter vi med lærerplanstemaerne fra forrige måned som er personlige
kompetencer. Vi vil i stor stil arbejde videre med de forskellige eventyr vi har gang i på stuerne og
færdiggøre dem i månedens løb. De skal lave små eventyr og fremføre dem for hinanden på stuerne.
Husk det sidst i februar er vigtigt I allefår billeder med af familien, da vi skal bruge dem til at lave
stamtræ.
Vi skal også lave fastelavnsris og pynte dem fint, så derfor skal hvert barn på begge stuer senest d 7.
februar medbringe et fastelavnsris med navn på.

Fredag den 9. Februar skal vi i børnehaven holde fastelavn og slå katten af tønden. Så denne dag skal
alle børn senest være afleveret her kl. 9.30
Børnene må gerne kommer udklædte og vi skal efter tøndeslagningen have kåret bedste udklædning.
1 dreng og 1 pige. Madpakkerne den dag må gerne være en slags turmadpakke, da vi sidder samlet på
gulvet og spiser og hygger os.
Vinterferien uge 7 nærmer sig med små skridt. Så god ferie til de børn der skal holde det. De børn
der kommer i vinterferien, skal huske ekstra tøj/ varmt tøj, da vi skal være meget ude. – vi ønsker os i
den forbindelse også gerne at få fyldt op i brænde ude i skuret- så hvis nogen ligger inde med noget de
kan undvære er vi dybt taknemmelige.

Maddag holder vi Tirsdag den 20.medbring derfor kun en lille madpakke og frugt.
Obs:
Husk hver dag at få tjekket op på barnets garderobe, er der tørt og nok tøj til næste dag?! Vi er fyldte
på stuerne så tørreskabet kan ikke alle dage nå at følge med!
På de meget mudret dage kan tøjet findes ude på krogene ved børnenes garderober.
Når barnet går hjem er det vigtigt at alt er fjernet fra gulvet, vi forsøger i dagligdagen at lære børnene at
holde orden på deres ting og det der ligger under garderoberne blokerer desværre for den daglige
rengøring.
Husk at bruge børnenes egne garderober ved aflevering og afhentning af børn.
Med hensyn til parkeringen herude.:Når I henter og afleverer jeres barn/børn, og der er fyldt op på
parkeringspladsen, skal I holde ude langs vejen i højre side mod Hallelev. Da bussen ikke kan
komme rundt på parkeringspladsen, hvis I holder andre steder end i båsene.

