Månedsbrev for August.
Kære forældre
Så er vi godt i gang igen, og sommeren kom alligevel, og den har vi haft meget fornøjelse af. Vi har fået 2
nye børn – Carla og Victoria. Velkommen til jer og jeres forældre. Vi har arbejdet med Vind – vand og vejr,
og som sidste år, har vi igen lavet en flot sø, hvor børnene kunne sejle med de både, som de havde lavet.
Der er blevet lavet vind vimpel, så børnene kan se ”hvad vej vinden blæser”. `Vi har laver vejr malerier, med
børnenes udsagn, og nogle af koglerne har selv skrevet det. Koglerne har været til Silje`s fødselsdag og
spirerne har været til Alberts fødselsdag og til Carla M. har holdt fødselsdag her i børnehaven. Det er altid
dejligt, både for børn og voksne at komme hjem og besøge jer, og vi gør hvad vi kan, for at dagen, som
fejres her i børnehaven også bliver god.
Vi har haft besøg af arbejdstilsynet, og når den er lavet, fra kommunens side, sætter vi den op på
infotavlen.
TIL ORIENTERING:
Fra september, vil i opleve, at der kun er 1 voksen i børnehaven, fra kl. 16.00 og fredag fra kl. 15.00. Det
skyldes vores lave børnetal, så der er 2, som er gået ned i tid, men vi håber selvfølgelig at de kommer op I
tid igen, når vi får flere børn FOR DET GØR VI DA
Vi har fokus på hele barnet, og arbejder på, at lave om på de små grupper, som vi har om fredagen, så der
bliver en decideret sprog gruppe – en gr. Som Jonna har til afspænding – en gr. I skoven – en gr. Med musik,
derudover vil vi arbejde med yoga/afslapning ca. 15 min hver dag, og vi prøver at sætte det i gang fra
1.9.15, og vil bruge 15 minutter hver dag, lige når vi har spist.
I er meget velkommen til at komme hen i børnehaven d.18.9.15 fra kl. 10.00 – 14.00, når vi har åbent hus.
Der vil være mulighed for, at børnene kan sejle med skibe i vores sandkasse sø, og de kan lave skibe
herinde den dag.
Nu går vi jo snart efteråret i møde, og så er det termotøj tid og gummistøvler – HUSK NAVN I TØJ OG
STØVLER – ekstra skiftetøj vil også være godt.
Hilsen personalet.

