Nyhedsbrev – september 2015
Jeg vil indlede dette nyhedsbrev med at sige tak for en fantastisk dag til vores ”Åben landsby” arrangement.
Det var en fornøjelse at opleve den dejlige stemning og være en del af det gode fællesskab, der i høj grad
gjorde sig gældende denne dag, hvor vejret også var med os. Vi træder nu ind i efterårsmånederne, hvor vi
bl.a. kan se frem til OL fælles med de andre fri-børnehaver samt vores årlige høstfest;-)
Nyt fra grupperne
I Stuegruppen har vi brugt august måned på at komme tilbage til hverdagen i børnehaven. Børnene er optaget
af at lege og grine sammen, og nyder roen og pladsen på stuen. Vi øver fortsat på at børnene skal være
selvhjulpne ift. at tage tøj, overtøj og fodtøj af og på, og har haft nogle gode snakke med børnene om, hvordan
vi taler pænt til hinanden, hjælpes ad med at rydde op, passer på vores ting, sidder pænt ved bordet og til
samling osv. Vi skal allesammen lige finde vores plads i gruppen her efter ferien:-)
Vi synger vores børnehavesang og er fortsat med vores "hit med lyden" til formiddagssamling, og børnene
synes, at det er rigtig sjovt at lege med de forskellige bogstavlyde. Til middagssamling laver vi massagelege
og leger små lege og sanglege, bl.a. "Se min kjole", hvor vi snakker meget om de forskellige farver. Der er
mange børn, der ikke kan farverne, så det vil vi fortsætte med at have fokus på et stykke tid endnu, og I må
meget gerne snakke med børnene om de forskellige farver derhjemme.
Vi har også lavet nye spisegrupper til frokost, grøn og gul spisegruppe.
I Storegruppen har vi talt om, hvad det vil sige at være storegruppe-barn samt hvilke regler, der gør sig
gældende på øverste etage. Vi fornemmer, at børnene har set meget frem til at komme i storegruppen og
nyder at være de store og have en base. Børnene har fået deres egen skuffe, hvor de har lavet navneskilt til,
lavet sommertegninger, klippet deres hånd ud i karton, lavet tegninger af deres familie, hus og eventuelle
kæledyr samt fået deres første opgave-mappe, som de er meget motiveret for at arbejde i.
Den nuværende Storegruppe fortsætter den tidligere Storegruppes plante-projekt, så de vander grøntsagerne
og blomsterne og følger nøje med i størrelsen på vores græskarhoveder og tomater;-)
Små synger sammen-dag
Mandag d. 7 september vil vi lave vores egen ”Små synger sammen” sangdag med flag, fællessang og dans i
fællesskab med dagplejebørnene i byen. I ugen op til øver vi os på nogle sange under temaet venskab og
finder vores ven-SKAB frem igen, hvor det ikke er til at vide, hvad der gemmer sig;-)
Vi starter herlighederne kl. 9.30 i gymnastiksalen.
Læreplanstema i Vores Børnehave
Vi har i personalegruppen besluttet at sætte særlig fokus på læreplanstemaet ”Natur og naturfænomener” det
kommende år, da vores skønne omgivelser indgyder til dette. Vi ønsker at give børnene nogle lærerige
oplevelser med naturen og balancere mellem aktiviteter både inde og ude. Vi har en intention om at gå på
opdagelse i naturen og følge de fire årstider tæt - vi ser naturen som rum for leg, udforskning og tilegnelse af
ny viden. Vi vil samtidig trække naturen med indenfor i børnehaven eks. ved at eksperimentere med forskellige
naturmaterialer, læse bøger om naturen som grundlag for refleksion og lærerige snakke m.m.
Når det så er sagt, er det også vigtigt at sige, at vi selvfølgelig også helt naturligt vil komme omkring andre
læreplanstemaer i løbet af året. I forbindelse med ”Små synger sammen” har vi fokus på venskab og
læreplanstemaet sociale kompetencer. OL er lige på trapperne, hvor vi har fokus på temaet krop og
bevægelse. Når vi taler om naturen, praktiserer dialogisk læsning med udgangspunkt i en bog, har vi også
fokus på sproget osv. Vi ser frem til at gøre os erfaringer med den skønne natur sammen med jeres skønne
børn!

Info om OL
Tirsdag d. 22 september drager Vores Børnehave til OL-dag fælles med de andre fri-børnehaver i området.
Det foregår i tidsrummet 9.30-14.00 hos Nørreå Børnehus, Gl. Randersvej 6, Skjern 8850 Bjerringbro. Vi kører
med bus frem og tilbage, men man er som forældre også meget velkommen til at være en del af dagen. Hvis I
har mulighed for dette, gives besked til Jane. Nærmere info får I snarest;-)
Høst-emne
I god tråd med vores særlig fokus på naturen vil vi i uge 40 og 41 arbejde med emnet høst, og holder
traditionen tro høstfest med børnene i børnehaven torsdag d. 8 oktober. I den forbindelse vil vi gerne lave en
masse lækker mad af afgrøder fra haverne og naturens spisekammer. Hvis I har nogle afgrøder hjemme, frugt
eller grønt, må i meget gerne tænke på os, når I høster. Store og små bidrag er velkomne:-)
Praktisk info
Hvis I en tidlig morgen uheldigvis skulle komme til en låst dør, bedes I ringe til Jane på 40 28 18 71.
Tlf.nummeret vil også stå på døren ind til børnehaven.
I et forsøg på at undgå for megen ”bakterie-blanding”, bedes alle børn medbringe deres egen drikkedunk med
navn på. Der vil stå en kasse tæt ved køleskabet til disse drikkedunke. Det er vigtigt at understrege, at der kun
må komme vand i drikkedunkene, og at I som forældre har ansvaret for at rengøre disse. Vi prøver det af i en
periode og ser, om det er et tiltag, der er kommet for at blive;-)
Husk tilmelding til efterårsferien – opslag hænger på tavlen ved afkrydsningslisten;-)
Støt Vores Børnehave ved køb af Aloe Vera læbepomader
Hold smilet i form i al slags vejr! Kombinationen af Aloe vera, jojobaolie og bivoks gør dine læber bløde og
glatte og beskytter dem mod vejr og vind. Kan f.eks. også bruges på neglebånd og ved kløe fra insektstik.
Ved køb af en læbepomade til 35 kr. pr. stk., støtter I Vores Børnehave med 5 kr.
Ved køb af tre læbepomader til 100 kr., støtter I børnehaven med 15 kr.
I september siger vi TILLYKKE til Lukas, der fylder 4 år d. 21 september;-)

Varme naturlige hilsner fra personalet

