Månedsbrev for Oktober

Oktober måned er løbet stærkt, og vi har haft travlt, som vi plejer, med en masse aktiviteter. Først vil vi sige
tak for sidst, til vores forældremøde, og vil lige give en kort orientering til dem som ikke havde mulighed for
at komme. Jeg orienterede kort, om årets gang, og om SMITTE modellen, som vi nu bruger, hver gang vi har
haft et projekt/emne, og det er en god hjælp til os, og en rigtig god dokumentation til jer, og dem som
kommer i huset. Modellen kan i se på vores hjemmeside, hvor den ligger under årsplanerne. Vi fik sagt
velkommen til Silas`s forældre. Vi har sagt farvel til Simon, som nu flytter til Sjælland. Søren orienterede om
arbejdsdagen, som gav os mulighed, for at komme i Leos Legeland, og det vare en super dejlig dag, hvor
børnene fik prøvet de mange legeredskaber. Det var nogle trætte børn vi havde med hjem i bussen, men de
syntes alle, at det havde været sjovt. I kan se billeder på Facebook.
Dagen før havde vi besøg af en trold, og Ågade kom også og så/deltog i den sjove forestilling.

Lige nu har vi tilbud om samtaler, og vi voksne har bytte gruppe dage. Det er ikke så meget vi har nået i de
dage, for der har vi ikke taget højde for de ekstra ting der kom på banen, men det lærer vi så af, og kan lave
det om til næste gang, vi voksne, bytter uger.
Nu starter november, og vores månedsplan for denne og næste måned, er ikke så udførlig, som den plejer,
men det er jo fordi vi har hemmelighed, som vi skal arbejde med. Der er også bedsteforældredag i
November, så børnene får en invitation med hjem, som vi jo så gerne vil at i sender ud til dem.
Koglerne har været til fødselsdag ved Karoline, og der mødte vi piraten Jack
Michelle holdt en dejlig fødselsdag her i børnehaven, og da det lige var på vores smør
Selv dag, så lavede vi det til en halloween fest, samtidig, så det var rigtig sjovt.
DER ER FOTOGRAFERING AF BØRNENE DEN 26.11. men det hører i nærmere om.
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