Nyhedsbrev maj 2016
Kom maj du søde milde, vi længtes efter mildere og varmere luft, for ikke at nævne den store gule sol.
April er officielt slut, det har været en spændende måned med både sne, varme og masser af regn og
mudderbad. – gaderoberne trænger efterhånden til en ordentlig opstramning og gennemsyn af alt inklusiv
størrelser ;)

Vi har brugt det meste af April på at følge vores hønse æg i ruge maskinen, og børnene var troligt inde på
kontoret hver dag for at kigge til de små. På stuerne havde børnene en planche de kunne kigge på og følge med
i, så de dag for dag kunne sige om der skulle ændres noget på processen.
De sidste dage op til kyllingerne kom ud skete der rigtig meget, æggene skiftede form, vi kunne høre dem
pippe inde i ægget og langsomt men sikkert kom der små huller og et lille næb til syne.
Sidste dag inden de skulle hjem til deres hønemor, var der kommet 7 kyllinger ud, den ene mere skøn end
den anden. Frida havde hjemme i sin have fundet et lille blå grønt æg, som stadig var lunt, så det forsøgte vi at
ligge i maskinen. – desværre blev det konstateret ubefrugtet, så det blev aldrig til noget, vi havde nu håbet at se
en fasan.
Efter at have sendt kyllingerne hjem kom det næste hold ”babyer” med posten, nemlig 10 små sorte larver,
dem har vi set vokse sig store og små fede med lidt pels på, og lige før vi gik til weekenden nåede de at
forpuppe sig.
Så nu venter vi spændt på de bliver forvandlet til nogle smukke sommerfugle, larve buret kan ses i
fællesrummet.

Vi er startet op på vores superhelte projekt og der bliver malet, lavet masker og dragter på fulde drøn, så pas på
hovederne når i henter børn, der hænger tøj alle steder. Batman er i hovedsædet pt og så regner vi med at
arbejde os hen imod kaptajn Amerika i løbet af de næste uger, her skal børnene lave masker og skjold.
Maj måned er nu godt i gang og den byder på lidt forskelligt.
Torsdag d.5/5-Kristi himmelfart.
Fredag d.6/5 lukkedag
Uge 19 bliver vores store så og spire plante uge, så det er her der er sidste chance for at få taget en urtepotte
med i børnehave.
Fredag d. 13/5 kl.14-15.30 inviterer vi til ”plant en blomst dag”, denne dag er vores hygge dag, hvor det er
muligt at komme, og sammen med sit barn/ barnebarn / nevø mv. plante en fin sommerblomst i vores fælles
plantekasse, her efter vil der være lidt hjemmebag, kaffe og the på kanden samt saft til børnene.
Hele sommeren igennem passer hvert barn så sin blomst og sørger for den får jævnt med vand. Op til plante
dagen vil der i hovedindgangen være nærmere information og tilmelding.
Fredag d.20/5 har vi maddag og senere er der dømt arbejdsweekend, så vi starter ud fra kl 15.00 med at sætte
forældrene i gang både inde og ude.
Lørdag d.21/5 – kl.9.00 foresætter vi hvor vi slap dagen før – og slutter af kl 14.00.
Fredag d.27/5 – har vi cykel dag, denne dag må børnene medbringe egen cykel og hjelm.
Husk at der er obligatorisk mødepligt to gange om året til disse arbejdsdage, vi håber at se så mange som
muligt, da vi har mange ønsker til forbedringer til det fysiske miljø for børnene. VEL MØDT. Hold øje i
hovedindgangen, der vil blive hængt sedler op med ting vi skal bruge samt hvilke typer af håndværksmæssige
kunnen vi får brug for.
Da vi nu tror på at sommeren er på vej, har vi igen i år indkøbt solcrem og også så småt taget det i brug, derfor
vil vi gerne lige opfriske hvordan det nu er med det solcrem. Vi har indkøbt en uden parfume, parabener eller
farvestoffer, det er astma og allergi samt svane mærket og har en høj uv faktor. I skal hjemme fra huske at
smøre børnene ind om morgenen, her efter sørger vi for de bliver smurt ind efter middagsmaden, og igen efter
frugt.
Drikkedunke er også et must nu, så husk at få den med hver dag, gerne kun en pr barn! Og selvfølgelig husk at
få den med hjem og gjort ren.

Et
par billeder fra vores månedlige maddag.

