
      VESTERMOSE NATUR- og IDRÆTSBØRNEHAVE 
 

NYHEDSBREV FOR FEBRUAR 

Nu har vi officielt taget hul på året 2015, Januar løb hurtigt afsted, vi har arbejdet med Eventyr og børnene har været 

gode til at deltage med både kreativitet og sang – de flotte resultater har hængt på stuerne og vil efterfølgende 

komme i børnenes mapper. 

Vi nåede jo en kort vinter med sne, så kælkene kom alligevel frem til trods for vi næsten var sikre på det forblev 

mudder badning. Store snemænd og harremisser dukkede frem og børnene nød at bakken endelig kunne bruges til 

det de voksne kaldte fornuftig leg.                                                                                                               

 

Først i Februar står den på traditionen: Fastelavn og hertil, vil vi selvfølelig lave fastelavnsris, fastelavns pynt, synge 

fastelavns sange, bage fastelavnsboller og lave sjov og ballade. 

I løbet af Februar vil vi også møde nye ansigter da vi får besøg af flere nye børn der starter i henholdsvis marts og 

april. 

Vi slutter februar måned af med at opstarte vores sund/ usund projekt, så i må meget gerne komme med diverse 

farverige reklameblade. 

Vi er blevet ramt af skoldkopper i børnehaven og det breder sig som ringe i vandet, vi forsøger at holde jer opdateret 

på nye udbrud løbende i indgangene på dørene. 

Kort oversigt over Februar måned : 

I skolernes vinterferie uge 7 

Vil vi få gjort rent i legetøjet og ryddet op i krogene, for børnene vil vi lave små aktiviteter og nyde pladsen til større 

armbevægelser. 

Vi holder fastelavn for børnene mandag d.16/2-15 kl.10. 

Her vil vi starte ud med gruppe billeder og tøndeslagning, bag efter skal vi kåre konge, dronning og bedste 

udklædning, vi skal synge fastelavns sange og spise de hjemmelavede fastelavns boller.   

Efter vinterferien tager vi så småt hul på sund/usund projektet som vil løbe et godt stykke ind i marts. 

I uge 9 

Vil vi have et nyt ansigt blandt de voksne, da Sebrina som er sosu elev kommer og ser hvordan det er at være i en 

børnehave, og kommer igen senere på foråret. Velkommen Sebrina.  

 


