Månedsbrev for august.
Vi siger velkommen til Nova og hendes mor. Nova er her i vores børnehave, indtil
det går i orden, med deres familiesammenføring.
August har stået i indianernes tegn, og vi har arbejdet med, at lave rasler –
indianerpandebånd – smykker og sunget indianersange. Vores tipi er blevet flittigt
brugt, til både indianerlege – sange og oplæsning.
Vi har været i gymnastiksalen flere gange, og på tur ud af huset.
Turen til verdenskortet i Klejtrup var en stor succes, hvor børnene både kunne lege
med legeredskaber – hoppepuder – sandkasse – biler og besøge verdenskortet,
sammen med en voksen. De fik klappet gederne, som ville løbe ud, og også den
store gris, som bare lå og sov. Det var en rigtig god dag, som vi gerne vil gentage en
anden gang. Vi holdt lidt fødselsdag for Anja, som havde lækre boller med til os.
O.L er overstået for i år, og igen, må vi sige at det var et godt arrangement. Alle børn
fik et diplom.
TAK TIL JER, SOM BAGTE TIL VORES O.L.
Nu er vi i gang med Hit med sproget, og det kommer på månedsplanen, og vi skal
også i gang med Trin for Trin, som er et redskab til børn og voksne, hvor de/vi lærer
at håndtere f.eks. konflikter – at lære om hvordan man ”læser hinanden” ud fra
forskellige aktiviteter. I hører mere om det på vores forældremøde i oktober. DATO
KOMMER SNART.
Velkommen til Ea og hendes familie og velkommen til William og hans familie, som
begge starter den 1.9.
Arbejdsdagen gik rigtig godt, og vi fik lavet en masse, både ude og inde. Det er så
dejligt, at i deltager i arrangementerne, for det betyder så meget i vores hverdag, at
tingene fungerer, og ser ordentlige ud.
Må sige at i gjorde det godt, og der var også tid til spisning og hygge.
OGSÅ TAK TIL JER, SOM BAGTE TIL DETTE ARRANGEMENT, DET VAR LÆKKERT.
VIL I VÆRE SØDE, AT SE EFTER I BØRNENES KASSER, OM DE MANGLER SKIFTETØJ.

