Nyhedsbrev VNI Børnehave Oktober 2017
September måned har budt på årstidens frugter, hvor vi har klippet æbler og pærer,
lavet kranse med bær, vi har gået på sansebane, malet med hænder/fødder og været på
ture ude af huset. Vi fik også lige besøg af nogle damer som kom og lavede lækker
æblesaft sammen med os, en spændende oplevelse som vi bestemt gentager til næste
år.

Velkommen til Flora og hendes familie,
Flora starter på Salamanderne, efter efterårs ferien byder vi velkommen til Noam
Vi starter Oktober ud med at byde

som også starter på salamander stuen.

Vi skal i oktober have fat på læreplans temaet : sprog, vi sætter ord på vores tanker,
følelser og oplevelser, vi læser rim og remser, fortæller historier og vi leger med
mundmotorikken så som at puste, laver bobler, synge lyde mm.
Onsdag 4 oktober afholder forældrerådet spaghetti aften i børnehaven, et hyggeligt
arrangement hvor i forældre kan lære hinanden bedre at kende sammen med jeres
børn.
I oktober afholdes der også samtaler husk at holde øje på tavlerne med de opslag der
kommer fra stuerne med tider.
I uge 41 har vi samtidig fokus på sundhed og skal derfor til samling varme kroppen lidt
op, så de store skolegruppe børn kan løbe med oppe på skolen på 1 km ruten om
fredagen til motions dag og de mindste skal lave bane nede i børnehaven.
Vi skal også så småt gøre klar til dragefestivallen som er søndag d.15 oktober, husk at
melde jer på sedlen ude i indgangen, vi skal både bruge nogle flittige bagere og nogle
friske mennesker til at stille op i boden. Husk overskuddet går til jeres børn i
børnehaven!!
Uge 42 er skolernes efterårsferie- vi er i børnehaven som vi plejer at være.

Efter efterårsferien altså. uge 43 starter skolegruppen op, så de kommende skolebørn
ca. 1-2 gange om ugen vil lave opgaver eller andre skoleting, så de kan blive klar til
skolestart.
Vi skal i gang med at bygge drager så der er noget at flyve med til dragefestivallen, men
vi mangler stadig små bambus pinde eller andre letvægts pinde.
Maddag holder vi i forbindelse med vores årlige Halloweenfest som i år falder tirsdag
d. 31 oktober, denne dag må alle gerne komme udklædt og være klar på lidt sjov og
ballade- i forbindelse med Halloween her i oktober vil der også løbende blive lavet lidt
uhyggelige ting der hænger og står rundt omkring i børnehaven.

Vigtige datoer i oktober:
4 oktober – spaghetti aften
13 oktober Motionsløb, skolegruppen skal ud og løbe på vejen, husk godt tøj til at
bevæge sig i der også passer til vejret.
15 oktober Dragefestival.
Uge 42 – efterårsferie.

