Nyhedsbrev – marts 2015
Nu nærmer forårsmåneden sig med hastige skridt, og de første forårstegn har da også vist sig –
det bliver dejligt med forhåbentligt flere solskinstimer;-)
Farvel og Velkommen
Vi har taget afsked med Frederik, som er flyttet til Norge – vi ønsker familien alt godt fremover.
Mandag d. 2 marts siger vi velkommen til Frej, som er lillebror til Thore samt velkommen til Lukas vi glæder os til at lære Frej og Lukas at kende.
HUSK lukkedag i børnehaven d. 6 marts
I skal være opmærksomme på, at vi jo har lukket i børnehaven fredag d. 6 marts, som det også
fremgår af oversigten for vores lukkedage. Hele personalegruppen har pædagogisk dag.
Tilmelding til påskeferien
Det er tid for tilmelding til de tre dage før påske – se opslag ved afkrydsningslisten på gangen.
Sidste frist for tilmelding er fredag d. 6 marts. Uanset om I ønsker pasning eller ej, noteres dette
ud for barnets navn, så jeg har et reelt udgangspunkt at lave personalets mødetider ud fra. Husk at
angive et ca. tidsrum for aflevering og afhentning;-)
Informationshæfte
Da vores værdigrundlag samt det nuværende informationshæfte til kommende forældre har
gennemgået en større ”renovering” og nu er blevet godkendt af bestyrelsen, har jeg valgt at
vedhæfte det nye informationshæfte til jer, så alle hermed er opdateret. Grunden til, at vi har
udarbejdet et nyt værdigrundlag er, at vi jo var en ny personalegruppe og derfor ikke havde
ejerskab til de daværende værdier. Vi har derfor været igennem en spændende proces i forhold til
at få skabt et nyt fælles og mere tydeligt værdigrundlag, som vi alle arbejder ud fra. Har I
spørgsmål til info-hæftet, herunder vores værdigrundlag, er I naturligvis meget velkommen til at
henvende jer til mig/Jane.
Nyt fra grupperne
Vi er i denne uge i fuld gang med at få større kendskab til landet Rumænien, som kulturelt er
meget forskellig fra den danske kultur. Det er en lærerig proces for børnene at få udvidet deres
horisont – vi har bl.a. lavet flag, dyr, rumænsk mad, udtalt rumænske ord m.m.
I uge 11 og 12 vil vi arbejde med temaet ”Hvem er jeg” i forbindelse med børnekunst-udstillingen i
Gudenåhuset, så vi ser frem til at arbejde kreativt og give os i kast med forskellige udtryksformer;-)
I Stuegruppen vil vi fra marts måned holde en mindre samling ved 9-tiden, hvor vi fortæller og
viser børnene, hvad dagen indeholder. Herefter arbejder vi med sproglig opmærksomhed i form af
”Hit med lyden”. Hit med lyden er et materiale, der styrker det sproglige fundament og giver
inspiration til et kvalitativt arbejde med børns sprog. Barnet får rettet opmærksomheden mod
sprogets lydside, som er en forudsætning for den senere læseindlæring.
I Storegruppen har alle børnene været på skolebesøg i lillegruppen. Det har været spændende for
både piger og drenge, og de var meget glade for den dejlige modtagelse og deltog nysgerrigt i
dagens time.
Vi satser på at få flere fælles oplevelser med lillegruppen.

Børnene er alle godt i gang med deres arbejdsmapper, og vi øver dagligt i at lytte til hinanden, når
vi taler om forskellige emner til samling.
I forældre vil i marts måned blive inviteret til forældresamtale. Hold øje med opslagstavlen, hvor i
kan skrive jer på de foreslåede tidspunkter.
Kaffedag d. 26/3
Forældrerådet inviterer til fælles kaffedag for både børnehavens og SFO´ens forældre, søskende
og bedsteforældre torsdag d. 26 marts kl. 14.30-16.30.
Kaffedagen foregår denne gang i SFO´en – her kan I se billeder af processen med vores kunstuger
og projektet ”Hvem er jeg”. Det færdige resultat kan I se selvsamme dag, da der er festlig
fernisering af børneudstillingen kl. 17.00 i Gudenåhuset i Bjerringbro, så det er jo oplagt at køre
dertil efter kaffedagen;-)
I marts siger vi TILLYKKE til:
Frej, der fylder 3 år d. 8 marts
Signe, der fylder 29 år d. 8 marts
Anne, der fylder 5 år d. 10 marts

”Kan I gætte, hvem vi er?”

Forårshilsner fra personalet

