
 Nyhedsbrev maj 2015                                                                                 

Maj så kom du endelig, vores græs bliver grønnere og højere, fuglene synger og vi kan bare mærke på 

kinder og krop at vi igen er meget mere udendørs.  

Vi har brugt April flittigt og vores fine højbede, er næsten helt klar til den forestående ”plant en 

blomst dag”. Vi har kigget efter små dyr på legepladsen og kan konkludere at der er mange 

mariehøns og myre igen i år.  

Vores forvandlings projekt er også godt i gang, de små haletusser vokser så fint, men det er stadig lidt 

imponerende, at de en dag skal blive til en rigtig frø. Vi vil i maj også få muligheden for at følge nogle 

små kyllinger komme ud af deres æg, dette prøvede vi også sidste år og det var et stort hit.  

                 

Påskefrokosten gik over alt forventning, da alle vores skønne børn blev inviteret indenfor på 

landgangsbrød og personlig tjener, var der ikke et øje tørt. Vi hørte flere kommentere frokosten som 

”det bedste de havde smagt” og ”det sjoveste de havde prøvet”, så vi må sige, det var en stor succes.  

De kommende skolebørn har været på besøg på skolen og de er her blevet klogere, på alt det nye der 

snart står for døren.   

Vi sluttede April af med en omgang hjemmebagte varme hveder, som blev indtaget i den hyggelige 

forårssol på terrassen. 

I maj starter vi ud med at invitere til ”plant en blomst dag” dette sker Fredag d.8/5-15 kl 14.00-15.30 

se opslag i hoved indgangen, for mere information. 

Vi skal så småt have gang i nogle så og spire projekter, samt gøre klar til den kommende arbejdsdag 

som er Lørdag d.30/5-2015 kl.10.00-15.00 – her skal vi forhåbentligt have gjort lidt mere ud af vores 

legeplads og få gennemgået og rengjort legetøjet indenfor. 



Vi kan i den forbindelse også sige tusinde tak, til alle jer der har været så søde at donere legetøj til 

stuerne, samt de meget sjove og fine halvbuer til legepladsen, det betyder så meget for os at i tænker 

på os. - vi modtager stadig diverse legetøj i skulle ønske at donere når i tømmer ud der hjemme. 

          

 

Når børn har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og landskaber, 

styrkes også deres sanseapparat og deres motoriske udfoldelse. Naturen er en enestående legeplads for 

både sind og krop. Når børn leger i naturen, får fantasien og samværet med andre spillerum, og børnene 

udfordres på mange planer både kropsligt og mentalt. 

Når blomsterne spire og gror, får børnene en god viden om natur fænomener som er et led i vores 

læreplan, de skal eks. under projektet selv være med til at tjekke op på deres egne små ”mirakler” der 

stille kommer op af jorden og holde godt øje med alle de fine blomster, vi får sat til blomster dagen. 

Nu hvor vi er meget mere ude og solen, vinden, regnen mærkes mere, er det vigtigt i tjekker op på 

børnenes garderober, regntøj, gummistøvler, let vindjakke, gummisko, ekstra bukser og stadig en let 

hue er en god ide. 

Vi har i børnehaven solcrem til børnene og de bliver smurt hver dag lige efter madpakker og igen 

efter frugt når solen rigtig tager fat, i skal dog huske at give dem solcrem på hjemmefra om morgenen.  

Drikkedunkene er blevet et must nu, og for lige at opdatere ”reglerne” om denne så er det en tom 

dunk i levere om morgenen i de to kasser i køkkenet, personalet sørger så for der kommer frisk koldt 

vand i når vi begiver os ud på legepladsen.                             

Husk at få drikkedunken med hjem til rengøring, personalet rengøre dem nemlig ikke, men tømmer 

selvfølgelig vandet ud hver dag. 

På forældremødet snakkede vi om en forældre”bank” som de også har på skolen, denne vil for 

fremtiden være at finde hos os, så har i nogle gode evner som i vil dele med os, så kom gerne og få 

udfyldt en seddel.  

Sidst men ikke mindst skal vi lige huske alle på, at det er vigtigt at få sat navn i ALT, både tøj, sko, 

madkasse og også legetøj. 

Til slut vil vi lige huske jer på at fredag d.15/5-2015 er en lukke dag. 

  
ff  

 


