MÅNEDSBREV FOR MARTS 2015
Nu er foråret på vej, og vi har arbejdet med påske, og hos Koglerne har vi klippet
kyllinger og påskeharer og malet på æg. Vi har til vores samling snakket om påsken,
og om hvad vi ved om den. Alle børnene vidste at man fik påskeæg, og andre vidste
også at man kunne sende gækkebreve og hvis det ikke blev gættet fik man et
påskeæg af den som ikke gættede det. Vi har sået karse. Vi har tegnet æg, og
skrevet om det hos skolekoglerne, og det er de blevet rigtig gode til. Til gymnastik
legede vi forskellige lege – kyllingemor – fisker fisker, hvor dybt er vandet (en leg
hvor børnene finder på øvelser man skal gøre for at komme over vandet). Vi spillede
stikbold til sidst.
De små kogler har været til fødselsdag hos Ingeborg, hvor vi fik forskelligt dejlig mad
uhm. Vi har været i Antons gryde, og leget i vores egen skov.
Spirerne har også lavet påske æg og kyllinger med karse. Der er blevet snakket
meget om forskellige slags æg alm. Æg – chokolade æg – papæg med ting i – og
malede æg til pynt. De har lavet ord-kort med påske – æg – karse – påske hare.
Påskeharen kommer med æggene. Der er rimet med rime ordene, som hænger på
stuen.
Vi har haft arbejdsdag i børnehaven, og der er blevet ordnet så meget både ude og
inde. TAK TIL ALLE I FANTASTISKE FORÆLDRE FOR EN HYGGELIG DAG.
Torsdag, var koglerne til teater i Hvilsom, hvor 2 af vores børn skal gå i skole til
sommer. Det var et stykke som omhandlede mange forskellige eventyr, og det var
rigtig godt lavet.
Til orientering: alle som kommer her i huset og ”hjælper” har udfyldt en tavsheds
erklæring og der er indhentet børneattest på alle.
I ØNSKES ALLE EN GOD PÅSKE
Hilsen personalet.

