
 
Nyhedsbrev VNI Børnehave januar 2018  
Kære alle Børn og forældre, velkommen tilbage fra en forhåbentlig skøn og minderig juleferie, vi 
håber i alle har nydt det og at i er kommet godt ind i det nye år. 

December måned rendte hurtigt og alle børn var gode til at få lavet julegaver og klippet en masse fint 
julepynt, vi håber alle forældre nød deres hjemmelavede julegave og børnene var lige så stolte da de 
blev åbnet som da de lavede dem. 

Vi skal her i det nye år starte ud med at byde 2 nye børn velkommen,på græshopperne er det Mikkel 
og på Salamanderne er det Miley.  

Vi starter den første ”uge” ud med at lege og komme tilbage i et roligt tempo på begge stuer, her efter 
tager vi hul på læreplans temaet : Personlige kompetencer/ barnets alsidige personlige udvikling  – 
hvor vi blandt andet kommer til at arbejde med eventyr for både at kunne står frem foran andre men 
også for at lave små øvelser og huske historier. – alle børn må meget gerne have billeder af familien 
med, da vi skal lave stamtræer. ( mor, far, mormor, morfar, farfar, farmor og også gerne oldeforældre 
og søskende. ) – husk at skrive navne på.  

Vi kommer også til at deltage i en undersøgelse fra Børns vilkår fra uge 3, undersøgelsen dækker 
digital dannelse og de største børn i børnehaven kommer til at skulle svare på nogle spørgeskemaer, 
ligeledes bliver nogle af jer forældre udvalgt/ læs frivillige sat til at besvare nogle spørgsmål i vil få 
tilsendt via link. 

Skolegruppen starter også op igen fra uge 3, dette er stadig hver tirsdag fra kl ca. 10-11. 

Madpenge skal igen falde senest d.20 januar, de som mangler at betale kan finde listen på facebook. 
Vi holder januar maddag torsdag d.25.  

Vi er lige landet fra juleferie og om lidt banker vinterferien på døren i vil derfor inden længe opleve 
endnu en seddel i barnets garderobe som vi gerne ser i udfylder korrekt med tider og aflever tilbage 
på senest svar dato, ellers regnes barnet som fri.  

 

 Godt Nytår  



 

 


