Månedsbrev for Januar.

Kære forældre.
Så er vi i gang, efter en dejlig juleferie, og vi kunne mærke at børnene havde glædet sig til at komme igen.
Vi har brugt megen tid på at kælke, og både voksne og børn er vist lige skøre med alt den dejlige sne, som vi
endelig har fået.

Vi har Martha i ”praktik”, mandag – onsdag og fredag, og hun er her i 7 timer hver gang. Martha er 20 år, og
kommer fra Randers.
Januar er gået med vores emne om, vinter og om dyrene om vinteren. Begge grupper har hørt om dyr, som
går i hi, og om hvordan de bor om vinteren, og vi har sunget sange som omhandler vinteren. Koglerne har
lavet vintermalerier og skrevet til, og klippet snefnug og snemænd, som skal hænge i vinduerne.
Skolekoglerne er godt i gang med forskellige opgaver, og vi har lavet en lille test, så jeg kan se hvad vi skal
arbejde med. Spirerne har været i skoven, og finde ud af hvordan muldvarpen laver gange, og det var
meget spændende. Vi har besøgt søen – legepladsen og Antons gryde.
I vil opleve, at koglerne, nogen gange sidder og laver noget på ipad, og det er fordi vi bruger den til
indlæring af bogstaver. Hvis skolekoglerne har deres skolemappe med hjem, må de kun lave de sider, hvor
der er sat en stjerne.
Spirerne har været til fødselsdag hos Sasha og Jakob, og det var en dejlig dag, hvor de fik dejlig mad, og
resterne fik vi glæde af da de kom hjem, tak for det.
Anders har været på sikkerhedskursus i 3 dage.Søren, som holder vores p.plads fri for sne og is, har været
så sød og få fældet de træer, som der var væltede i vores skov.

Vi maler masker og har hjælp af Alberts mor.
Hilsen personalet.

Vores små bage piger

