Månedsbrev for september

Kære forældre.
Velkommen til Silas og hans forældre.
Så har vi sluttet vores emne for September, og som omhandlede Høst, og når vi har evalueret på det, kan i
læse om det på hjemmesiden. September har været en dejlig varm måned, og vi har lavet mange aktiviteter
uden for. Det har været rigtig sjovt at skrælle æbler – raspe dem og presse dem, og børnene har været
meget optaget at det. Hos koglerne har vi skrevet små ord, som passede til deres tegning, og de har malet
et æbletræ. Vi har sunget sange og leget lege med ordkort.
Helena har haft fødselsdag, og der gik vi ud, og så legede vi ude og inde, og sluttede med at få masser af
frugt og en flot kage med en slikkepind i.
Christian har holdt fødselsdag for spirerne, og de var også på besøg, hos ham. De var rundt og se deres
dambrug, og Anders kørte en tur med dem i atv en, og det var sjovt. Det var en dejlig dag og børn og
voksne var glade for at besøge Christian.
Spirerne har lavet vendespil om frugt – tegnet og malet frugter – smags kims leg –
Alle har været med til at lave saft – marmelade – æblemost og æblegrød , og tak til de forældre, som er
kommet med diverse frugter.
Vi havde igen en dejlig arbejdsdag, hvor mange forældre mødte op og vi fik lavet en hel masse – ny
legekasse til ting – rep. Af Ahus – oprydning i skoven – fejning og taget ukrudt op, og en masse kørt væk.
Hos koglerne har vi meget fokus på børnenes tilgang til hinanden, og vi giver dem redskaber til at få venner,
og sætter børnene sammen 2 og 2, så de alle prøver at lege med hinanden, for ingen skal føle sig udenfor.
Vi har lavet kørekort til cyklerne, og der er nogle regler, som de skal lære, inden de får kortet, og det glæder
de sig til.
En gang om måneden vil vi vælge nye frugter, så børnene får nogle nye smagsoplevelser.
Fra på mandag åbner børnehaven kl.06.15
DER ER FORÆLDREMØDE I BØRNEHAVEN DEN 21.10.14 SE OPSLAG PÅ INFOR TAVLEN PÅ MANDAG.
DER ER TILBUD OM SAMTALER FOR KOGLER I UGE 45 OG HOS SPIRERNE I UGE 46 – DET KOMMER PÅ
INFOTAVLEN MANDAG.
Hilsen Personalet.

