Hvam d.26.8.2014

Kære forældre.
Vi er nu godt i gang, efter en dejlig ferie, og har oplevet at hos spirerne er nogle blevet renlige – sproget
blevet bedre og at de / vi var rigtig glade for at se hinanden igen.
Her i august har vi arbejdet med vind og vejr og vand, et projekt, som har optaget os meget, og vi har taget
mange billeder, som i kan se på væggen i børnehaven og nu kan i se vores dokumentation, hvis i klikker på
linket i årsplanerne under august, og det vil vi gøre hver gang vi har projekter i gang. Vi har lavet luft
balloner – vindmøller- lavet ordkort – skibe – forsøg med luft – vind og vand – lavet plancher med billeder
og ord – vendespil – sunget blæsten kan man ikke få at se – lille sky gik morgentur og jeg hør torden.
Spirerne har lavet vindmøller – skibe – blæst sæbebobler – tegnet til sange - kastet ting op i luften for at
finde ud af vindretningen og lavet forsøg med vand. Se link på hjemmesiden under årsplaner for august.
Var på bustur til Ålestrup bevægelses park, og spiste vores formiddagsmad i bevægelses huset. Efter et par
timers leg, gik vi på stationen og tog trætte bussen hjem.
I sommerferien er vores væg ved tunnellen blevet lavet, - det ser rigtig flot ud, og vi siger tak for en flot
frivillig indsats, så vi nu kan være rolige, når børnene leget på tårnområdet.
Uha, som vi har mange hvepse, men har lavet hvepse fangere, og de hjælper lidt.
Vi har jo fået 3 ”nye kogler” Natalie – Carla og Lea, og nu er vi 11 kogler. Hos os har vi meget fokus på
sproget og motorikken, og det gør vi ved at skrive –klippe – tegne - rime – synge og lege sanglege.
Spirerne har været til Siljes fødselsdag, og der fik de fine påfuglefjer med hjem. Børnene fortæller at det
havde været en god dag, med leg ude og inde – fik kage- boller og melon i lange baner, og hotdog inden vi
tog hjem
Maja, som er her i praktik, holder sidste dag den 5.9.14. Det har været dejligt at have hende her hos os, og
børnene/vi har lært mange gode og sjove ting. Vi ønsker hende held og lykke med fremtiden.
NY ÅBNINGSTID I BØRNEHAVEN FRA DEN 29.9.14 - VI ÅBNER KL. 06.15 OG LUKKER SOM VI PLEJER.
I næste måned skal vi arbejde med emnet Høst, og så er det at vi vil spørge jer, om i kunne have lyst til at
medvirke lidt i projektet, ved f.eks. at komme med nogle frugter eller bær, og at i måske kan tage et billede
af den busk/træ, som i har samlet fra sammen med jeres barn. ( altså det er ikke noget i skal, for vi finder
selvfølgelig også noget selv - ) Hvis i kan komme med noget skal det helst være i uge 37.
VI GLÆDER OS TIL ARBEJDSDAGEN DEN 12. SEPTEMBER, OG SER FREM TIL NOGLE HYGGELIGE TIMER, OG
LIDT GODT AT SPISE. SE OPSLAGSTAVELEN MED DE TING VI GERNE VIL HAVE LAVET.
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