Månedsbrev for April
Nu må foråret gerne vise sig fra den gode side igen, for vi har jo heldigvis haft nogle
gode dage, og børnene var især glade for, at de ikke skulle i alt det tøj – så vi håber.
Pt. Er vi meget obs. på børnenes legerelationer, og laver forskellige grupper, så de
også finder ud af, at de sagtens kan lege med andre, og stadigvæk være venner med
”bedstevennen”
Begge grupper har været i gymnastiksalen, hvor der bliver hoppet – trillet –
balanceret – kaste/gribe og sjove lege.
Koglerne øver sig i, at gå i trafikken, og selvom vi ikke har trafiklys, er det godt at
kende rød = stop – gul=vent grøn= se dig for og kør/gå. Vi har også lært at holde øje
med trafikken selv om man går i midten eller bagerst. Samt det at krydse en vej
Hos spirerene laver de samarbejdsøvelser – at gå med ting sammen
Vi sår ærteblomster, både ude og inde – der sættes kartofler i spande – vi sår ærter.
Gå ture til søen, og indsamling af skrald, var et hit, så nu er sportspladsen fin ren.
Vi har været til fødselsdag hos Laura - Josefine og Alberte, og sidst hos Mellanie.
Hvor er det dejligt, at i har tid, til at vi kommer på besøg hos jer, det er noget, som
børnene ser frem til.
Der er cykeldag den sidste mandag i måneden, så der skal de huske cykelhjelm.
Vi har haft åbent hus, og det var et par hyggelige timer, og tak til de forældre, som
kom og var med til arrangementet, bare en skam, at der ikke var flere, som havde
tid og lyst, men vi satser på der kommer flere næste gang.
Der er fotografering af børn den 25. maj, og det hører i om senere.
Skolekoglerne skal på koloni den 17.5. – 18.5. og den 16.5. er der spirerkogle fest.
Selvom det er foråret/sommeren, som står for døren, er det stadigvæk vigtigt, at
børnene har termotøj – regntøj – gummi støvler med. Husk lige at tjekke jeres
kasser, om der er nok skiftetøj.
Sara Tolbod er ansat (Vikariat) på 20 timer fra 1.Maj
Mvh. Personalet.

