
      VESTERMOSE NATUR- og IDRÆTSBØRNEHAVE 
 

NYHEDSBREV FOR JUNI 

 

Ååh Maj du søde milde forår. Nu er det snart slut og vi tager hul på juni og Sct.Hans, hvor heksene står for 

skud. 

Vi har brugt Maj måned på at se det hele spire og gro, vi fik afholdt blomstens dag, hvor alle krukker blev 

plantet fint til. 

Børnene har sået en solsikke, og alle kom så fint, nu er de kommet med jer hjem. Husk at passe godt på 

dem,så vi kan høre senere på sommeren, hvor store de er blevet og når der er kommet et flot hoved på, må i 

meget gerne måle str både på hele plantens længde og eventuelt diameteren på selve solsikke hovedet. På 

den måde, kan vi lave et lidt sjovt rekord forsøg. 

Børnene har været meget optaget af, at lave blomster/græs kranse og finde biller/mariehøns og snegle på 

legepladsen, vi brugte denne interesse, til at få snakket om hvordan vi skal behandle de levende væsner 

omkring os og dermed også hvordan vi behandler hinanden. 

Vi kom igennem havedagen med bravur, sikke en opbakning, det var dejligt at se så mange tilstede og vi er 

meget stolte over den fine, næsten nye legeplads. Vi takker af alle vores hjerter!   

Cirkeline fandt VNI’s børnehaves første firekløver, på legepladsen 23 Maj.  

Trine sender vi nu på barsel, og vi glæder os til at se når hun besøger os med sin lille baby. 

1.Juni 2014: 

- Vi byder velkommen til Sidsel og hendes familie. 

 

Juni måned foresætter vi de pædagogiske læreplaner med Natur/Naturfænomener, det gør vi ved at se på 

hvilken udvikling der sker, i de forskellige stadier, af forskellig slags æg. 

- Vi snød lidt, og havde i slut maj besøg af nogle små kyllinger, hvor vi fulgte deres vej ud af et 

æg. 

- Vi vil undersøge hvad der sker og hvordan udviklingen kan se ud, fra et æg til en frø  

- Eller fra et æg, til en sommerfugl. 

- Der skal gøres klar til Sct. Hans, hvor vi skal lave to hekse, da vi både skal bruge en til os selv, 

og en til idrætsforeningen. 

- Vi skal afholde Sct.Hans i Børnehaven, med bål afbrænding, sang og hygge. - invitation følger. 

 

General info: 

 Det er super dejligt at se, at i gør noget ud af at få sagt godmorgen og Farvel ved henholdsvis 

aflevering og afhentning. 

 Vi vil gerne sætte lidt fokus, på det at tale pænt til hinanden, vi øver hverdag i børnehaven, for det 

gælder både i hverdagstale, men bestemt også i leg. Vi har en klar aftale om at hvis det er svært at 
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komme ud af en situation,, som der føles dum og ubehagelig skal der hentes en voksen.  Er det svært 

at bede om hjælp, er det stærkt at hjælpe en ven, ved at løbe efter voksenhjælp.- dette er nemlig ikke 

at sladre. 

 Vi har desværre været nødt til at afspærre, vores cykelskur nogle dage her i Maj, da vi op til flere 

gange har taget børnene i at bruge det som toilet. Dette er ikke i orden og vi vil gerne bede jer 

forældre om, at i også hjemme snakker om dette problem, for det er ikke rart at skulle lege et sted, 

hvor der lugter af tis. Sammen kan vi måske hurtigere komme det til livs. 

 Husk at tjekke jeres barn/børns kasser, så de er opdateret med hensyn til bleer, tøj, fodtøj til årstidens 

vejr, da vi er ude hver dag.- og se opslaget ved hoved døren omkring at lege i vand pålegepladsen. 

 Husk Solen er hård nu, så derfor er solcrem på hjemmefra om morgenen vigtigt. 

 

Vigtige datoer i 2014. 

5 Juni / grundlovsdag – er en Lukke dag 

14 Juni afholder vi Åbenhus  

20-21 Juni ugle overnatning. 

7 August Forældrerådsmøde. 

23 August Sommerfest 

4 September Forældrerådsmøde 

27 September Arbejdsdag. 

5 November Forældreråsmøde 

28 November Julehygge 

12 December- Lucia optog 

29-30-31 December Lukkedage. 

 

Venlig hilsen de voksne i Børnehaven 


