Nyhedsbrev maj 2018 VNI Børnehave
Kom maj du søde milde…… mon vi kan stole på det. Vi slutter i hvert fald af med at sige farvel til april
som både har budt os på vintertøj og sne, men også shorts og solcreme, vi vælger dog at satse på at i
skal opdatere jeres garderober nu til forår.
Solen regner vi også med at få lov at se mere jævnt og vi skal derfor huske jer på at smøre jeres børn
ind i solcreme hjemme fra om morgenen og så sørger vi for, at de får et lag over middag. – børnehave
bruger allergi og svanemærket solcreme og med faktor 30 og stifter i faktor 50 til sarte øreflipper og
kinder. – hvis i har anden solcreme med hjemme fra skal der sættes navn på og så skal personalet lige
informeres.

Vi er godt i gang med diverse insekt og spire projekter og de vil foresætte lidt ind i maj måned i takt
med der kommer mere og mere forår i luften,salamaderbørn må meget gerne have en halv liters
sodavands flaske med til vores spire projekt. Vi skal gøre vores plantekummer klar og skal i løbet af
den første uge af maj samle ukrudt sammen så vi d.9 maj kan holde ”plant en blomst” dag. (Alle får
en info seddel med hjem om dagen.)
Vi skal også følge nogle små æg og se dem blive til små kyllinger, samtidig tager vi fat på vores nye
pædagogiske læreplans tema som fra maj er: krop og bevægelse.

Vores nye læreplanstema kommer til at passe så fint ind, med at vi også har fornøjelsen af at skulle
sige goddag til 2 studerende fra Sorø sundhed og ernærings skole, de kommer nemlig fra uge 19 til
uge 21 hvor de vil være synlige i børnehaven, både som observatører men også komme med
bevægelses lege, sætte fokus på sundhed samt deltage og stå for vores maddag sammen med børnene.
(der vil senere komme en lille beskrivelse fra dem selv)
Vi satser på at maddag er d.24 maj.
I uge 22 skal vi have Cirkus uge, vi har nemlig været så heldige at vi er kommet med i Cirkus
summarum kufferten hvor vi som sidste år skal lave nogle forskellige tema dage i cirkus ånden.
Vi skal i maj byde

Velkommen til Marleyog hans familie Marley skal gå på

græshopperne.

OBS husk der er lukket i børnehaven både d. 10 og 11 maj i forbindelse med Kristi himmelfarts dag
-

Og så har vi arbejdsweekend fredag d. 25 maj kl 15-20 og lørdag d. 26 maj kl. 9-14.

VEL MØDT
Info til skolegruppen: i maj måned d.15, d.22 og d.29 vil der være skolegruppe om formiddagen
hvor en voksen fra SFO vil komme og hente dem, de skal derfor have en lille taske med hvor der skal
være et penalhus, madpakke og drikke dunk i.
Skolegruppen skal også huske de særlige invitations dage d.12 og d.26 juni hvor der er SFO sammen
med de kommende klasse kammerater.
Afslutningsvis har vi et par beskeder til jer forældre!!
Vi savner NAVN PÅ MADPAKKEN- det er svært at hjælpe børnene når der ikke er navn på
madpakker og tøj mv.
Og så er det kun på tur dage og ved forespørgsler fra personalet at børnene skal medbringe
drikkedunke! – og der skal det kun være med vand!

