
 

 

Nyhedsbrev Marts VNI Børnehave 
Februar slutter af og det samme siger kalenderen at vinteren gør, så vi ser nu på den første forårs 
måned. – om ikke andet så i kalenderen… 

Det har været en meget lang og hård periode de sidste par måneder, hvor vi har været ramt af 
alverdens sygdomme og hver gang vi tænker nu er der ro på, er noget nyt kommet til. Vi har i 
børnehaven rigtig meget fokus på hygiejne og forsøger i alle de timer jeres børn er her hos os, at lære 
børnene om netop det at være god til at vise hensyn når man nyser/pudser næse mv, men vi har også 
et opråb til jer forældre!  Vi kan kun komme af med alt det sygdom, hvis i også hjemme tager jeres 
del af oplæringen og når jeres barn er syg så hold det hjemme. Det løber i ring når ikke helt raske 
børn starter op for tidligt.  

Det er derfor virkelig ikke for at genere jer, når vi henviser til sundhedsstyrelsens retningslinjer, der 
siger, at der skal gå 48 timer fra sidste opkast, diare eller feber til barnet må komme i børnehave igen. 

 

Vi fik holdt fastelavn for fuld udblæsning og hvor var der bare mange gode udklædninger imellem, vi 
fik dog valgt i samråd med børnene de 2 bedste. En smuk prinsesse og en hjemmelavet klovn. 

 

 

Maddag over bål var et hit, sørøver blandingen gled godt ned hos de fleste og vi er sikre på det 
farvede pasta gjorde sit. 

Begge stuer har sluttet, de sidste projekter fra læreplans temaet: kulturelle udtryksformer. Der er 
kommet nogle virkelig flotte stamtræer ud af det, som vi lader hænge april måned med. Eventyr var et 
hit på begge stuer, Græshopperne fik styr på hele 3 forskellige små eventyr og fik både lavet rekvisitter 
samt fremført det som skuespil, hvilket de gjorde med bravur. Salamanderne fik lavet deres kop 
dukker færdig og fik digtet hver deres eget eventyr med bagtanke i prinsessen på ærten, de sluttede af 
med at fremvise hver deres eventyr med guidet hjælp fra stuepersonalet. 



Vi skal nu starte Marts måned ud med et nyt læreplans tema nemlig: Naturen og naturfænomener. Vi 
skal derfor i den kommende periode arbejde med årstiden forår, se og opleve farverne kommer 
tilbage i naturen sammen med diverse biller og spirer.  

Salamander børn skal i uge 10 senest uge 11 hver have en halv liters sodavands flaske med i 
børnehave (som ikke kommer hel hjem igen). 

 

Vi skal byde Velkommen til 2 nye børn, på græshopperne starter Sarah og på 

salamanderne er det Emilie. 
Påsken står for døren og vi skal i den forbindelse holde påskefrokost med jeres dejlige børn, dette gør 
vi torsdag d.22 marts, denne dag skal alle senest være her kl.9.30 da vi jo nok er så heldige at påske 
kyllingen og haren kommer forbi med små gaver til børnene. 

Fredag d.23 marts er sidste dag inden påskeferien og denne dag holder vi cykeldag. Det betyder at 
alle børn skal huske at have en cykel, cykelhjelm og eventuel anden beskyttelse med hjemmefra. 

 

 


