Nyhedsbrev Oktober 2016
Efteråret er for alvor kommet og vi mærker nu det køligere vejr, derfor skal alle børn gerne have fyldt
godt op med lidt lunere tøj, regntøj og gode gummistøvler (husk at tjekke størrelserne)
Stuerne er langsomt blevet dekoreret op med diverse efterårs sysler og vi starter langsomt også op
med det mere uhyggelige til halloween.
Vi arbejder med venskaber, selvtillid, selvværd og trivsel både psykisk og fysisk. - der vil i løbet af
måneden dukke små opslag op på stuerne som børnene er med til at lave både om sig selv og deres
venner.
Dragefestivallen står for døren og i den forbindelse efterlyser vi frivillige der vil bage nogle pizza
snegle eller æblekager som vi kan sælge i vores bod. ( æblerne er vi jo selv leverings dygtige i, fra vores
legeplads og vi modtager også gerne fra andre. Samtidig skal vi have nogen til at stå i boden. Vi har
ydre mere fået mulighed for at have en loppebod så hvis nogen ligger inde med noget de tænker vi
ville kunne få lidt hjem på som i vil donere så er der også mulighed for dette.
Der vil i næste uge hænge sedler med tilmelding i børnenes garderober så vi håber i er klar på en
hjælpende hånd

.

Vi skal 1 oktober byde hjertelig velkommen til

Tessa som starter på græshopperne.

Oktober starter ud med at vi kalder til samtaler på stuerne, husk det er:

græshopperne d.4 oktober, og salamanderne d.5 oktober.
Fredag d.7 oktober holder vi cykeldag i børnehaven, denne dag skal ALLE børn have deres cykel og
sikkerhedsudstyr med i børnehave.

Uge 41 er vores motions uge, så denne uge skal børnene meget gerne have tøj på som er godt at
bevæge sig rundt i og praktiske sko til både ude og inde (gymnastiksal )
vi slutter ugen af med at de kommende skolebørn deltager med skolen i deres motions løb og alle
andre går i salen hvor en store bane bliver opsat.
Uge 42 er skolernes efterårsferie og vi ønsker rigtig god ferie til alle de som skal nyde en uge i de
flotte efterårs farver.
Efter uge 42 opstarter skolegruppen, de skal mødes 1-2 gange hver uge hvor de laver
skoleopgaver, øver tal og bogstaver, får læst historier og meget andet som styrker deres kommende
skolestart.
Oktober er også den måned hvor vi sætter fokus på trivsel i børnehaven for det enkelte barn så alle
børn skal igennem et lille spørge/ farve skema om hvordan de trives i børnehaven.
Vi slutter oktober af med en brag af en halloween fest det sker præcis mandag d. 31 oktober
denne dag må alle børn gerne komme udklædte i børnehave og kun med en lille reserve madpakke
da vi samtidig holder vores maddag. Menuen er nok lidt anderledes end normalt men vi lover at der
bag de mærkelig navne gemmer sig helt almindelig hverdags kost.

Husk at tilmelde jer Dragefestivalen!!!

