MÅNEDSBREV FOR JANUAR

Så er sneen snart borte, men vi har rigtig brugt vores dejlige kælkebakke.
Vi siger velkommen til Jette, som nu har været her en md. Og vi er rigtig glade for at hun er i vores
børnehave.
Også velkommen til Senia, som også er blevet rigtig god til at gå her hos os.
I Januar, har vi arbejdet med emnet vinter, og målet med emnet var, at børnene fik en god viden
om dyrene - hvor de bor – hvad de spiser – hvilke spor sætter de i sneen – forsøg med sne – og der
er blevet klippet snemænd – tegnet vinterbilleder og eksperimenteret med sne. Børnene har
været ude i skoven og finde spor, og de fandt også ”bjørnespor”.
Vi har sunget vinter sange og snakket påklædning.
Vi er hos koglerne begyndt med Trin for Trin. SE LINKET
Der bliver ”leget skole” men børnene har ikke fået lektier for endnu.
Vi har meget fokus på
1. at børnene kan lege sammen – både drenge og piger – små og store.
2. at man spørger på en god måde, når man gerne vil være med i en leg.
3. hjælpe hinanden.
Spirerne er så småt begyndt at tage hul på fastelavns tiden, for de har været i skoven og hente
grene til ris. Til vores samlinger synger vi ofte. Sang og rytmeinstrumenter vil vi arbejder mere med
efter vinterferien.
Der har været meget fokus på blebørnene, så nu er de alle ved at være renlige.
Motion og afslapning er en del af hverdagen hos spirerne, så det er ikke kun i gymnastiksalen at de
får rørt sig.
Vi er jo inviteret ind på skolen (HATTEN) mandag den 11. Februar kl. 10.00, hvor vi skal slå katten
af tønden, sammen med beboerne. Vi skal alle være udklædte.
Vi ved god at det er i vinterferien, men dem som har ferie, og mulighed for det, må gerne komme
ind og være med hvis de gerne vil. Det er fra kl. 10.00 – 11.30 ca.

Personaler i børnehave
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