
        

Nyhedsbrev VNI Børnehave Januar 2017
Kære alle børn og forældre, velkommen tilbage fra en skøn juleferie, vi håber i har nydt tiden 
sammen og har haft en glædelig jul og et bragende godt nytår.

Vi brugte december på hemmeligheder og alle børn fik lavet nogle virkelig fine julegaver de fik med 
hjem, vi håber de også hjemme gav glæde til både far og mor.

Vi er nu tilbage og allerede her fra januar 2017 har vi budt velkommen til 3 nye børn, nemlig Oliver 
og Benjamin som går på Salamanderne og Andre’ som går på græshopperne.

Vi er startet op på vores spændende madprojekt og der er allerede klippet og klistret til den store guld
medalje i diverse reklame blade.  Madprojektet vil strække sig hele januar og lidt ind i februar, vi skal 
have fokus på madpakker, hvad er spændende og hvad betydning har eksempelvis madens farver for 
barnets lyst til at spise.

Vi skal snakke om kroppen, hvad bruger kroppen maden til og hvorfor er det vigtigt at vi spiser og 
drikker hele dagen. Hvornår er man sulten og hvorfor?! Hvorfor må man kun spise lidt slik ?! de og 
mange andre spørgsmål kommer vi til at runde i løbet af projektet.

Der vil på stuerne dukke forskellige kreative elementer op der har med emnet at gøre så hold godt 
øje.

Til vores maddag TORSDAG d. 26 januar skal vi lave madpakker som vi selv ønsker de skal se ud, 
der vil blive taget billeder og sat navn på de forskellige madpakker så i kan følge med der hjemme.

Når man spiser og drikker som giver kroppen ”benzin ” så skal vi også bruge den, både fysisk men 
også vores hjerne har brug for næring på mere end en måde, vi skal derfor også prøve at lave en 
hjerne dag, det vil sige en formiddag hvor benene holder pause og hjernen skal i gang, vi skal nemlig 
FREDAG d. 27 januar have teknik dag, det betyder at hvert barn må denne dag medbringe en tablet, 
i-pad, fjernstyret legetøj mv. 

Skolegruppen starter også stille og rolig op igen, dette er stadig hver onsdag formiddag mellem ca kl 
9.00 og 11.00, hen af foråret kommer der igen en masse besøg på skolen så de skole parate børn kan 
begynde at føle sig hjemme der oppe.

I vil i de nærmeste dage modtage en seddel i garderoben ang. skolernes vinterferie i uge 7, husk at få 
udfyldt dem korrekt og få dem afleveret tilbage inden sidste svar dato ellers meldes barnet fri.

Sidst men ikke mindst så skal vi lige huske at minde om madpenge, mange er godt med, men er i, i 
tvivl så spørg ind, der skal hver måned betales 20 kr pr barn, det er helt ok at betale forud.

     


