Månedsbrev for Oktober 2015
Nu er efteråret godt på vej, og vi skal til at klæde os bedre på. Det er derfor vigtigt, i
sørger for at kasserne er i orden, med ekstra tøj og vanter/hue. HUSK AT TAGE
KASSEN MED HJEM OM FREDAGEN.
Vi siger velkommen til Victor – Mille og Theodor og deres familie.
Vi var på tur til Klejtrup i vinterferien, da der var opsat forskellige hoppeborge i
hallen, som var gratis for børnehaverne, fra kl.9.00 – 11.00. Det var en rigtig sjov
formiddag, hvor vi hoppede og gled og hoppede og gled, så det var nogle trætte
børn vi fik med os hjem.
Som i nok har bemærket, har vores bytteuger kun varet en uge, og det skyldes at vi
måtte se i øjnene at de nye børn ikke kunne finde ud af hvor de voksne hørte til.
Samtidig var der en efterårsferie, hvor mange af børnene havde fri, og der var også
voksne som manglede, men vi arbejdede i ugen med at tale om sanserne, og næsten
alle prøvede at få malet under fødder og på hænder, hvorefter de lavede aftryk. Der
blev også følt på forskelligt materiale, i en følepose og vi masserede hinanden med
forskellig bolde. Se på hjemmesiden.
Birthe Jensen, er i praktik hos os i 4 mdr. og det er hun og vi rigtig glade for. Birthe
er gl. dagplejemor, så hun ved en masse om børn. Så velkommen til Birthe.
Anders går jo nok snart på barsel i 3 uger, men så kommer Mai Britt og er vikar, og
hende kender børnene.
Vi glæder os til Nisseteateret den 26.11. hvor vi skal se teater, sammen med Hvilsom
og Bjerregrav børnehaver. Vi glæder os også til bedsteforældredagen d.27.11. og vi
laver en invitation, som vi gerne vil, i giver til bedsteforældrene.
I grupperne, arbejder vi med nye legeaftaler, da det er vigtigt, at de nye børn får
nogle gode relationer, og hurtig bliver en del af vores dejlige børnehave.
Hilsen Personalet

