MÅNEDSBREV FOR AUGUST 2013
KÆRE FORÆLDRE

En dejlig sommer ferie er forbi, og alle børn og voksne er tilbage igen, og har glædet sig til at
komme i gang.
VI SIGER VELKOMMEN TIL TOBIAS OG JAKOB OG DERES FORÆLDRE.
Der er blevet arbejdet med forskelligt på stuerne, og spirrerne har øvet finmotorik, ved at tegne –
klippe – male dem selv, og de har klippet stjerner til døren, med billede på. Koglerne og spirerne
har lavet forsøg med vand, hvor de ser hvad det kan bære, og prøvet at flyttet vand ved hjælp af
sugerør – glad med vand – og en tom tallerken. Oliver lavede et forsøg med vandfad med vand –
peber drysset på vandet og det var menneskene, og da han dryppede en smule opvaskemiddel i
flyttede peberen sig hurtigt ud til siden, så opvaskemidlet kaldte han en løbe. Det var så flot af
Oliver. Vi lavede sæbeboblevand, og blæste sæbebobler.
Vi har været ved bæk og sø, for at undersøge hvad liv der var. Anders konstaterer at der ikke var
dybt i bækken og at hans sko ikke var vandtætte. Vi havde flere insekter med hjem til børnehaven,
for at studere dem rigtigt.
Det har været meget spændende at øve sange til vores cd, og rigtig sjovt at være med til at
indspille den, og det var en rigtig filur den musikmand.
Koglerne har været til fødselsdag hos Peter, hvor vi så fiskedammene, og var med til at fodre
fiskene. De var dejlig mad til os til frokost, og vi nåede også at lege med ting. Det var en rigtig
dejlig dag.
Vi har bestemt at koglerne IKKE skal have cykler med, de dage de er til gymnastik, da der er flere,
som ikke er klar til at cykel endnu, så det venter vi med til foråret igen.
Der er blevet leget på de store halmballer, på marken uden for os, og det var sjovt, men de blev
godt nok hentet en time efter at vi havde været der, men det var de nok blevet alligevel.
Vi har fokus på sproget i begge grupper – Jette på kursus i sprogpakken, og det er hun den 3. og 4.
september og 27. og 28 september. Vi er dækket ind med hensyn til vikar, da Katja er i praktik i
denne måned, på fuld tid.
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