
                                                                                                                                                        

    Nyhedsbrev februar 2017
Januar er slut, det har været en hård start her i 2017, mange er syge, og stadigvæk ligger
flere sig på skift, det er super vigtigt at i holder børn hjemme når de er syge, især opkast
er utrolig smitsomt, en gylden finger regel er at man skal blive hjemme et døgn efter 
sidste opkast.

Vi har arbejdet med mad og kroppen hele januar, det er der kommet fine plancher ud 
af som kan ses lidt endnu på stuerne, maddag var en stor succes, alle børn var faktisk 
gode til at lave nogle virkelig lækre madpakker, billederne ligger i gruppen på facebook
hvis i ikke allerede har set dem.

Vi har her 1. februar budt velkommen til 2 nye børn, på græshopperne er det 

Shawn og på Salamanderne er det Vigga.

Februar byder på mange spændende ting, hvor vi i den første uge afslutter vores 
mad/krop projekt og have fokus på at få startet op på tur, gymnastik sal og musik, det 
vil de fleste uger være sådan, at man skal på en tur og en gang i gymnastik sal eller til 
musik, det er derfor også vigtigt at børnene er her senest kl.9.00, og ellers så husk at 
give besked om i kommer senere. 

I uge 6 skal vi have pige uge, der vil være pleje af fødder, hænder og ansigt. Så hvis 
nogen har neglelak modtager vi med et smil, vi vil i den forbindelse afslutte fredag d. 
10/2 holde prinsesse dag, hvor ALLE gerne må komme i kjoler og andre 
udsmykninger, vi vil pynte med sminke. 

                               

Vinterferie uge 7- rigtig god ferie til de som holder.
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Uge 8 holder vi fastelavn, så alle skal medbringe et fastelavns ris inden mandag d. 20/2,
som vi vil pynte.

Vi holder fastelavn med udklædning og tøndeslagning FREDAG d.24/2 kl.10.00. 
Denne dag er i velkommen til at komme udklædt, vi kåre dagens bedste udklædning 
blandt både piger og drenge. 

     Fastelav er mit navn      boller vil jeg have.

              Mandag d. 27/2 er der maddag, hvor vi vil lave mad over bål

            
Brian skal fra Marts ind og have en operation, så han vil være væk den næste tid, vores
vikar Alexander vil dække Brians plads på græshopperne så længe.  
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