
                                                                                                                                                        

VNI  Nyhedsbrev marts
Nu går vi den første forårs måned i møde, og håber det begynder at kunne ses udenfor på træer og 
buske samt de små spirer fra jorden.

I den forgangene måned, havde vi en hyggelig vinterferie, med ikke så mange børn. Vi fik lavet en 
masse fastelavnspynt, som kom op at hænge på deres fastelavnsris. Alle fik risene med hjem fredag 
før fastelavn, så de kunne rise jer fastelavnsmorgen. Vi har sunget forskellige fastelavns sange på 
stuerne og børnene har virkelig glædet sig til at skulle fremføre det hjemme. 

Fredag da vi holdt fastelavn kom alle børn og voksne udklædte. Der var mange flotte kostumer. Vi 
slog katten af tønden, hvor vi delte dem op efter styrke, der var en pap tønde og en af træ og de gav 
den virkelig gas og slog til. Da tønderne var slået ned, havde vi fundet en kattedronning og kattekonge
fra begge grupper og vi fandt de børn vi syntes var bedst/sjovest/ kreativt udklædt.

 

                      Her ses årets mange flotte bud på udklædning i børnehaven.



                                                                                                                                                        

Kattedronning/konge kattedronning/konge Bedst udklædning                                         
Agnes og William Alexander og Venja Naja (vingerne måtte lade livet i løbet

                      dagen) og André

Marts måned skal vi sætte fokus på foråret, se  hvordan der kommer blade på træerne og græsset 
begynder at gro, vi skal lave forskellige spire forsøg og vi skal også have gang i diverse påsketing, her 
under klippe/klister vintergækker, erantisser, gækkebreve og meget mere. Vi arbejder videre med 
børnenes personlige kompetencer og deres venskaber, vi vil lave tillidsøvelser og se hvor langt hver 
enkelt barn tør stole på sine venner.                                                                                                   
Alle skal i løbet af Marts medbringe en mælkekarton, som de skal bruge til at så i, i løbet af måneden.

Sidst på måneden vil I kunne se nye børn med forældre, som er på besøg hos os og som skal starte 
de næste måneder. 

Vi siger STORT VELKOMMEN til 3 nye børn og deres forældre.

Sigfred og Ea som skal på Græshopperne at gå og Odin der er nyt barn på 
salamanderne.

Maddag holder vi Tirsdag den 28.- vi modtager stadig gerne brænde.

Brian går jo fra her i starten af Marts, da han skal ind og opereres. I stedet for vil vores vikar 
Alexander dække hans vagter og være på Græshoppe stuen.

Påsken (den 10-11-12 April) er nødåbning. Hvis Jeres barn/børn kommer, skal I henvende jer på 
skolen´s kontor, hvor I her skal udfylde en talon, senest den 10. Marts

I skal alle sætte et kryds i jeres kalender onsdag d. 5 april, her er der nemlig forældremøde men 
forældreråds valg, vi skal gerne have nye ind. 

Når vi kommer tættere på mødet vil der komme mere info om dette til alle.


