Nyhedsbrev maj 2015
”Kom, maj, du søde, milde, gør skoven atter grøn………” Vi nyder det dejlige
forårsvejr, som denne årstid byder på, og kan så småt ane de grønne spirer både
inden for i børnehavens vindueskarme samt udenfor på træer og buske.
Nyt fra grupperne
I Stuegruppen er vi igen startet op med vores tur-dage om onsdagen til stor
fornøjelse for både børn og voksne. Vi klatrer i træer, bygger huler, leger diverse
fangelege, hvor vi voksne ofte bliver taget til fange, finder spændende ting fra
naturen m.m. Derudover nyder vi at være ude både i skolegården, hvor børnene
drøner rundt på diverse køretøjer, samt i Legeparken, hvor der er rig mulighed for at
udfolde alle sanser!
I Storegruppen er vi kommet godt i gang med at forspire. Børnene har plantet
bønner, majs, græskar, blomster, jordbær og tomater. Mange af frøene er allerede
begyndt at spire til børnenes store fornøjelse - de holder nøje øje med dem hver
dag. Børnene har selv lavet navnekort til de forskellige planter, så vi kan huske hvad
det er. De står i vores vindueskarme ovenpå, men de fleste af jer har vist fået en
guidet tur:-) Derudover har vi plantet ærter langs hegnet i legeparken og håber på,
de kommer til at klatre flot op af hegnet.
Mandag er vores tur dag, hvor vi har været i gymnastiksalen og ovre på
sportspladsen for at bygge huler og lege på jordbakkerne. Da vi pt. kun er én voksen
ovenpå, er det desværre ikke muligt at komme i skoven eller på busture, så skulle I
forældre have mulighed for at komme en mandag formiddag på vores hyggelige
turdag, er I meget velkommen:-)
Vi er også i gang med vores opgavehæfter – det er dejligt at se, hvordan børnene
vokser, hver gang en side er blevet færdig.
Den næste tid skal vi nyde det gode vejr, forsætte med vores plante projekt, have
gjort vores opgavehæfter færdige og som lovet have bagt chokolade muffins:-)
Bedsteforældredag d. 19 maj
Børnene er i gang med at lave invitationer til deres kære bedsteforældre, da tiden
nærmer sig den hyggelige ”Bedsteforældredag”, som foregår tirsdag d. 19 maj fra kl.
9.30-12.00. Storegruppen har færdiggjort deres invitationer og har fået dem med
hjem til uddeling. Stuegruppe-børnene får dem med hjem i næste uge, men giv
endelig bedsteforældrene besked om datoen, så de allerede nu kan sætte kryds. Er
bedsteforældrene forhindret, er det også muligt at tage en god ven med eller et
andet familiemedlem. Vi glæder os til dagen!

Info-tavle
Som I nok har set, har vi fjernet uret samt børnenes brikker på tavlen, da det ikke
fungerede optimalt. Vi vil i stedet benytte tavlen til at videregive dagens info/vigtige
beskeder, så husk at tjekke tavlen hver dag;-) Et eksempel på en vigtig besked kan
være - Husk Legeparksdagen d. 9 maj. De forældre, det vedrører, skulle gerne ha´
fået tilsendt en mail omkring denne.

I maj siger vi tillykke til:
Amilia, der fylder 4 år d. 6 maj
Elias, der fylder 4 år d. 12 maj
Maxim, der fylder 4 år d. 18 maj
Hans, der fylder 6 år d. 23 maj

Et glimt fra en super dejlig ”Pyjamas-fest”

Hyggelige hilsner fra personalet

