Månedsbrev for Januar 2015
GODT NYTÅR TIL JER ALLER. Så skriver vi 2015, og vi er godt i gang igen, og kan sige velkommen til Jacob –
Sasha og Silke og deres forældre.
Januar er gået med, for spirerne, at hjælpe og vejlede de nye børn, så de kan få en god start. Vi har snakket
meget om vejret, og om hvad tøj, man har på ud, og øvet i selv at tage tøj på og af + at lærer at holde orden
på sit rum. Vores emne i januar, handler om årstiden og dyrene, og hos Spirerne, har de læst bøger om dyr,
og snakket billeder om dem. Hos Koglerne har vi snakket om de dyr som går i hi, og hvad de lever af. Vi har
snakket og tegnet om vejret, og klippet pindsvin, som hænger til pynt. Skolekoglerne er begyndt at lave
skoleopgaver, og de er ” helt vilde” med at lære bogstaver og tal i deres bøger. Når de har bøgerne med
hjem, må de kun lave de sider hvor der er et kryds el. lignende.
Januar har også budt på lidt sne, så vi kunne glide og lave små snemænd, men kælkene har ikke været i
brug endnu, men det kommer forhåbentlig.

Vi har været til fødselsdag hos Senia og hos Mathias og Mikkel, og holdt fødselsdag for Jacob og Sasha.
Pga. møder og sygdom, har vi været nødt til at ændre på vores månedsplan, men håber, at det nu er på
retur. Vi har også været plaget af LUS LUS LUS LUS OG ATTER LUS.
Vi har meget fokus på, at børnene ikke bliver våde og kolde + vi skal holde ekstra øje med de nye børn
angående toiletbesøg, DET ER GODT MED EKSTRA VANTER OG STRØMPER.
NU GLÆDER VI OS TIL FASTELAVNSFESTEN, SAMMEN MED HATTEN DEN 16.2.KL. 10.00 PÅ SKOLEN, I
FLOTTE UDKLÆDNINGER.
Venlig Hilsen Personalet

