Månedsbrev for Oktober
Nu går vi snart ind i November måned, og vi går i gang med vores hemmeligheder,
og ikke noget med at spørge ind til det
.
Martha er holdt, og vi siger tak for den tid hun har været her i børnehaven, og håber
at hun vil komme på besøg engang, så nu er Anders tilbage, og klar til at møde de
nye og gamle børn, og vi glæder os til at tingene igen er ”som de plejer”.
Vi har meget fokus på, at børnene lærer at lege med hinanden, og guider dem i at få
nye venskaber, og det er lidt svært for nogen, men alle prøver.
Vi har lavet meget sjovt i gymnastiksalen, og mange af børnene har prøvet nye
udfordringer – Spirerne har også været i gymnastiksalen, og det har måske taget lidt
lang tid at gå derind, for der er jo meget man skal se, på turen.
Vi har lavet forskellige motoriske aktiviteter, for til slut at holde motionsløb, som var
en rigtig god oplevelse, hvor alle børn, aktivt deltog, og også et par forældre havde
sneget sig med
Vi har holdt fødselsdag for Nina, og hun havde lidt slik med til os.
Theodor har holdt fødselsdag her i børnehaven i efterårsferien, hvor der ikke var ret
mange børn, men vi hyggede os med nyt legetøj – trylledej -lækker mad ol.
Halloween er blevet fejret med, udhuling af græskar – forskelligt ophæng i køkken
og gang og noget ”uhyggeligt grim mad”.
Heidi har været vikar, når vi har haft brug for det, og hende vil vi bruge som fast
vikar, så længe vi kan det. Pia, som vi havde i 4 ugers praktik, holdt efter 2 uger, da
hun ikke kunne holde til arbejdet.
I MÅ GERNE SENDE ET KALENDERLYS MED, TIL BEDSTEFORÆLDREDAGEN.
MÅ ALLE BØRN HAVE EN LILLE JULEGAVE MED (TIL SIG SELV) til max 25 kr. SOM VI
SÅ TRÆKKER EN AF I HVER GRUPPE, HVER DAG I DECEMBER. AFLEVERES SENEST
DEND 18.NOVEMBER.
Vi glæder os til at se bedsteforældrene den 25.11.16 fra kl.12.30-14.30
Personalet
Hanne

