Månedsbrev for April
Kære forældre.
Hvor mon foråret bliver af?
Nu ser det ud til, at vi snart kan flytte ind, nede hos spirerne, og det glæder vi os alle
til. Stor tak, til dem der frivilligt malede dernede, det ser godt ud.
Vi har haft besøg af nye børn. Vi har sået alt det vi har fået fra Bilka, af forskellige
frø, og de frø, som Anders og spirerne såede fra tomaterne, er også kommet op. Der
er kommet jord i vores lange bed, på legepladsen, så nu håber vi snart, at vi kan
komme i gang med at så ærter – jordbær – persille – purløg og blomster.
Vi har været til fødselsdage, hos Martin, hvor vi var på trolde jagt, og det var rigtig
spændende. Vi har også været til Alberte og Josefines fødselsdag, hvor vi lavede
forskellige konkurrencer, med boldkast – fange fisk og smække tal og bogstaver med
en fluesmækker og det var også en spændende dag. Laura har holdt fødselsdag, og
Melanie har også holdt fødselsdag, så der har været meget at gå til, men både børn
og voksne syntes at det er dejligt.
Der er blevet klippet påskepynt, og sået karse, på begge stuerne, og vi har haft
påskejagt i skoven.
Skolekoglerne er begyndt, at arbejde med tallene, og lære om mængder.
Vi har meget fokus på sproget, da flere af børnene kender nogle ”grimme” ord, og
samtidig er vi meget obs. På skolekoglene, som bare er så klar til at komme i skole,
og få nogle flere udfordringer, og kommer børnene hjem og siger, at vi er lidt
skrappe, er det rigtigt, for vi prøver at give dem nogle redskaber.
Når vi er kommet på plads, på stuerne, vil vi lave nogle små sproggrupper.
HUSK ALLEREDE NU, AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN DEN 30.7.17 , NÅR VI SKAL TIL
REVLINGEFEST I MØLDRUP
TING VI SKAL HUSKE I MAJ MÅNED.
Dagen efter Kristi himmelfart, holder vi lukket, men skulle i evt. have brug for
pasning, så skal i henvende jer til Ågades børnehave på tlf.98 641624
BEDSTEFORÆLDREDAG DEN 11.5.
SKOLEKOGLERNE SKAL PÅ KOLONI DEN 23-24 MAJ (DER KOMMER EN SEDDEL UD)
DEN 23 MAJ, HOLDES DER SPIRER KOGLEFEST HERHJEMME (SEDDEL KOMMER)
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