Nyhedsbrev Marts 2016
Februar er officielt slut, vi fik holdt fastelavn og fik kronet både katte konger, katte dronninger og
bedst udklædte, vi sang fastelavnen ind og spiste hjemmelavet fastelavnsboller i alverdens farver. Det
var en hyggelig dag og der var god slag kraft i alle børn.

Vinterferien gik hurtigt, vi blev ikke så mange som der ellers var tilmeldt, og vi skal i den forbindelse
bede jer om at være bedre til at melde til og fra da vi bruger rigtig mange ressourcer på sådanne dage
som ellers kunne være kommet os alle til gode. Husk vi er en lille børnehave så det betyder meget
om der skal møde 1-2 voksne mere ind end nødvendigt.
Vi fik brugt tiden på at tømme godt ud i vores legetøj og hvis nogen står med for mange biler eller
dukker der hjemme som de gerne vil af med så modtager vi gerne i børnehaven.

Vi sluttede februar af med vores månedlige maddag, her stod den på valentins middag, der var
dækket op med hjerter, levende lys, forårs grene og romantik, vi fik brændende kærlighed og
børnene spiste godt til.
Vi lagde hårdt ud med at starte marts op med legetøjs dag, husk at legetøjs dag er hver den første
hverdag i måneden og det er stadig på eget ansvar at tage det med, man deles også om sit medbragte
legetøj.
Foråret banker stille på mellem de stadig lidt drilske frost morgner, og vi er starter marts ud med at se
på de små tegn naturen giver os på at sommeren langsomt men sikkert er på vej.
På stuerne vil der i løbet af marts stille og roligt dukke flere forårs blomster og påske ting op, og alle
børn skal i løbet af uge 10 have en halv liters sodavands flaske, med hjemme fra til vores forestående
karse projekt.
Her i marts skal vi byde hjerteligt velkommen til en ny familie, og især til
år og skal gå her i vores børnehave.

JAMIE som er 5

Onsdag d.16 marts er der spaghetti aften/ fælles spisning i børnehaven, i skal huske at melde jer til
inden fredag d.11/3-16
Fredag d.18 marts holder vi børnenes påskefrokost, denne dag er samtidig vores maddag og her skal
børnene samles og finde påskeæg, synge påskesang og spise god mad.
Husk også at få afleveret sommerferie sedler så vi kan danne os et overblik over hvordan personalet
kan tillade sig at holde ferie, i første omgang er det de hele uger vi har brug for at kende.
Vi har en bøn til jer forældre, vi har igennem de sidste måneder desværre oplevet en stigende tildens
omkring manglende oprydning ved afhentning, vi vil derfor gerne gøre opmærksom på at det er vigtigt
både for børnenes og personalets skyld at de får ryddet op i det de leger med inden i smutter hjem,
dette gælder også udendørs, vores cykler har et cykelskur ved cykelbanen og skal derfor ikke sættes
ude ved lågen.
Ved forårets kommen skal vi igen bede jer om at medbringe drikkedunke, drikkedunkene sættes i
baljen oven på stuens køleskab- husk at få dem med hjem og få den vasket.
Vi har fra marts måned fået mulighed for at bruge skolens gymnastik sal om tirsdagen så for eftertiden
skal storegruppens børn senest være her 8.30, og lille gruppen kl 9 som sædvanligt.
For at kunne lave vores stueaktiviteter/ samling de andre dage gør vi opmærksom på at børnene til
hverdag skal være her senest kl 9 hvis ikke andet er aftalt, da det er meget forstyrrende at bliver
afbrudt i vores arbejde med børnegruppen.
Sidste lørdag var personalet på pædagogisk dag, og vi blev i den forbindelse enige om at lave nogle
om rokeringer i huset, disse om rokeringer indebære at vi efter sommerferien 2016 vil lave stuerne
om så der er alle aldre på hver sin stue i stedet for de nuværende aldersopdelte.
Dette vil sige at når barnet starter i børnehaven bliver barnet på den stue som de starter på til den dag
de skal videre i skole.
Vi vil stadig bibeholde vores opdelinger i aldres grupper i forbindelse med biblioteks og gymnastik
dage, hvor musik bliver forskelligt, nogen gange i alders grupper andre gange stuevis.
Skolegruppen vil som altid fra uge 42 have 2-3 dage om ugen hvor de går fra og laver alders tiltænkte
aktiviteter så som skoleopgaver og spil for deres alder m.v.
Personalet vil inden sommerferien melde ud hvordan stuerne bliver fordelt og vi vil selvfølelig fordele
børnene efter bedste evne og efter hvad vi tænker er bedst for barnet og børnegruppen.
Vi håber i tager godt imod de nye tiltag og vi glæder os til at præsentere de nye stuer.

Med venlig hilsen personalet.

