Månedsbrev for August.
Så er vi godt i gang, efter en dejlig ferie, og nu er vi jo i gang i vores nye grupper.
Vi har jo været så heldige, at have Heidi i praktik i 4 uger, og hun er bare faldet så
godt ind i vores team. Rigtig trist, at hun ikke kan blive, men ønsker hende held og
lykke med sit, forhåbentlig snart, nye arbejde.
Vi har stadigvæk sommer, og vi nyder dagligt, naturen omkring os. Der er arbejdet
med sommer – vind og vejr og lavet vindmøller og vindpinde, så børnene kan følge
med i, hvad vej vinden blæser.
Vi skal også sige velkommen til Mikkel og Magnus, og deres forældre, og de er faldet
rigtig godt til.
Vi har meget fokus på sproget, og vi synger – læser historier og fortæller meget. Vi
retter ikke i børnenes sprog, men gentager udtalefejl og lign. Det er vigtigt, at
børnene hører den rigtige udtale, så derfor opfordrer vi jer, til også at gentage
ordene, for jeres barn, i stedet for at sige, at det de siger er forkert, og man må
gerne overdrive i gentagelsen og gøre det langsomt. Anerkendelse og ros er det vi
prioriterer.
Vi har haft en rigtig god arbejdsdag, hvor vi fik lavet en masse og mere til. Det var en
varm dag, men alle var i god humør, så stemningen var bare i orden.
I næste uge har vi OL her i børnehaven, den 14.9. med de andre private børnehaver,
som vi arbejder sammen med, og den dag skal vi ikke have madpakke med, men jeg
skriver det på INFO tavlen.
Vi glæder os alle, til vores åbent hus på lørdag, og håber at der kommer mange,
både nye, og dem vi er til daglig.
En lille bøn. Tjek lige kassen med glemt tøj om der skulle være noget der ser bekendt
ud. Og Husk at skrive navn i/på ALT! Så kan tingene selv finde på plads 

Hilsen Hanne

