Nyhedsbrev – april 2015
Nu har foråret for alvor taget fat, så vi nyder de dejlige solskinstimer udenfor.
Påskeferien nærmer sig også med hastige skridt, og vi har i denne forbindelse nydt
en dejlig fælles påskefrokost i børnehaven med alt godt til ganen! Dagen efter
påskefrokosten, havde vi besøg af påskeharen, som havde gemt en masse flotte æg i
Legeparken, som børnene til stor fornøjelse hjalp med at finde…….og spise;-)
Farvel og Velkommen
Vi skal sige farvel til Ditte fra Storegruppen, da Ditte skal starte i et førskole-forløb
på Vellev Friskole efter påskeferien. Vi tager afsked med Ditte en dag efter
påskeferien og ønsker familien alt godt fremover.
Tirsdag d. 7. april siger vi velkommen til Mathilde, som er lillesøster til Anne samt
velkommen til Freya – vi glæder os til at lære Mathilde og Freya at kende.
Nyt fra grupperne
Det har været en god proces at arbejde med temaet ”Hvem er jeg?”. Børnene har
været optaget af dette tema, som har givet anledning til mange gode snakke på tæt
hold! Både Stue- og Storegruppebørn har arbejdet med selvportrætter på hver
deres niveau. I Stuegruppen har børnene tegnet og farvet oven på en sort/hvid
fotokopi af dem selv samt talt om, hvilken øjenfarve og hårfarve de eks. har. Nogle
har tegnet deres hus, familie, kæledyr m.m., og undervejs er det blevet skriftliggjort,
hvad det er, børnene har tegnet, så I som forældre ikke er i tvivl;-)
Storegruppe-børnene har tegnet sig selv ved at undersøge deres ansigt i et spejl og
har efterfølgende haft hænderne i kopimaskinen – bogstavelig talt;-)Til sidst har de
tegnet 3 ting, de godt kan lide f.eks. deres livret, oplevelser, familiemedlemmer,
legetøj og steder. Børnene fortalte, imens de tegnede, og vi skrev det hele ned,
hvilket I kan læse under hver af børnenes billeder. Det er nogen sjove og fantastiske
udsagn fra et børneperspektiv. Det hele er blevet afleveret til Gudenåhuset/
Bjerringbro bibliotek til deres børneudstilling 2015, som blev indviet med en
fernisering d. 26 marts – se nedenstående flotte billede derfra;-) I kan nyde denne
udstilling frem til den 28 april, hvorefter vi henter billederne hjem til børnehaven.
I Stuegruppen oplever vi, at det gavner børnene, at vi holder en lille samling kl. 9.00,
hvor vi starter med at præsentere et bogstav ”Hit med lyden” og derefter
gennemgår dagen. Vi hjælper herefter børnene med at komme i gang med en leg.
Derudover har vi i Stuegruppen valgt at inddele børnene i mindre legegrupper, når
det er muligt. Her kan vi hjælpe børnene i legen og bakke op om venskaber og gode
legerelationer. Vi voksne i Stuegruppen har hver vores legegruppe, så vi på skift kan

gå fra med denne enten ude eller inde og sætte fokus på dét, vi finder aktuelt og
relevant for gruppen.
I Stuegruppen genoptager vi vores tur-dag hver onsdag med start i uge 15, så disse
dage skal børnene være afleveret senest kl. 9.00. Vi vil også lave bål igen hver
tirsdag for alle børn i børnehaven.
I Storegruppen læses der p.t. oldemors godnat-historier til samling, som er en rigtig
god dialog bog, hvor børnene nyder at kommentere og gætte de kommende ord de lytter med stor interesse!
Som sagt er foråret kommet, så vi skal have genoptaget vores mandagsture, som har
været på standby. Vi skal ud og opleve naturen, høre fuglene synge og se, hvordan
planter forandrer sig fra vinterhi til alt bliver smukt og grønt. Vi skal også i gang med
at plante frø i gamle æggebakker og flødebolle bakker. Skulle I have noget af det
derhjemme, modtager vi meget gerne, så vi kan få plantet en masse spændende
ting, og se hvordan det udvikler sig fra et lille frø til en stor plante, som vi enten kan
nyde duften eller smagen af.
Pyjamas-fest med bamser tirsdag d. 21 april
Alle børn i Vores Børnehave inviteres hermed til en fantastisk fornøjelig ”Pyjamasfest” tirsdag d. 21 april. Både børn og voksne må denne dag komme i børnehave
med nattøj på og medbringe sin yndlingsbamse eller lignende. Vi starter festen kl.
9.00 – det bliver SÅ hyggeligt;-)
I april siger vi TILLYKKE til:
Clara, der fylder 4 år d. 7 april
Aksel, der fylder 5 år d. 7 april
Mathilde, der fylder 3 år d. 12 april
Freya, der fylder 5 år d. 28 april

Kunstneriske forårshilsner fra personalet, som ønsker alle en rigtig god påske!

