Månedsbrev for Juni
Kære forældre og børn
Nu er Juni måned gået, og der er sket rigtig meget i denne måned.
Skolekoglerne har været på besøg på deres skoler sammen med mig, og de har
været i skole alene en dag. Skolekoglerne har været til 1-1-2 dag i Viborg, og det var
en spændende dag, hvor vi både fik set brandbiler slukke brand – politiet på
motorcykel, som anholdt en billist, der havde kørt på en dreng (det var en leg) – og
selvfølgelig Sofus, som lærte os at 1-1-2- den er go` og 1-1-7- det er lyv- redningsbåd
– ambulance – politihunde og selvfølgelig skulle alle børn prøve at slukke ild.
Skolekoglerne var også på besøg hos Theodors bedste i Klejtrup, hvor vi var i Lindum
skov og finde den store sten fra istiden – det var lidt svært at komme frem for
”hærmyrer” og lidt sumpområder, men det var sjovt. Vi sluttede hos bedste, med
grillpølser og pandekager med is, en super dejlig dag.
D. 1 august starter ”Høhår” (Lene) vores nye leder hos Spirerne sammen med Anja.
Derefter vil vi stille og roligt finde strukturen i huset. Da vi har mange børn hos
Spirerne og mange kommende Spirerbørn, har vi et ønske om at få Spirerne delt.
Det vil I naturligvis høre nærmere om. Vi satte kartofler i foråret og har fulgt dem
nøje de sidste måneder. I sidste uge gravede vi dem op og lavede lækker mad over
bål. Derudover har vi brugt tid på at kende/lære sig selv i forhold til, hvordan man
ser ud når man evt. er glad eller sur, mærke sig selv samt tegne sig selv. Vi har også
haft stor fokus på rim og remser til vores samlinger og formiddagsaktiviteter. Vi kan
nu høre, hvordan børnene leger med ordene og deres navne. Fedt!!
Vi er så stolte af at vi nu har fået det grønne spirerflag, som Anders Jensen,
overbragte os ved sommerfesten.
SOMMERFESTEN gik igen rigtig godt med stor fremmøde-visning af vores
forskellige skuespil – og overrækkelse af børnehavebevis til skolekoglerne.
Vi har fået sagt farvel til Anders, med gaver fra børn og personale. Vi vil savene
Anders, men kan glæde os over, at han jo kommer i børnehaven, når Anna starter til
November. Held og lykke til Anders, med sturdiet.
Vi har lavet et album, som hedder Grønne Spirer – der vil blive lagt billeder derind
løbende med de aktiviteter som henvender sig til det.
Nu nærmer sommerferien sig, og vi har ikke nogen månedsplan for juli, men skal vi
noget, kan I finde oplysninger på info tavlen.
Rigtig god sommer til jer alle, og vi glæder os til at se jer igen i August.

