Sommer - Nyhedsbrev, 2016
Nu nærmere sommerferien sig med hastige skridt, nogle børn har allerede taget hul på ferien. Juni måned
har været travl med mange oplevelser for både børn og voksne.
Juni startede med, at storegruppen var til 112-dag i Viborg, hvor de mødte politi, brandbiler, klaptorsken og
meget andet spændende. En dag med mange indtryk. Storegruppen har også overnattet i børnehaven som
afslutning på deres børnehavetid, det var en god oplevelser og alle klare en nat i børnehaven uden mor og
far, rigtig flot. Vi har også været en del på tur, hvor vi har besøgt Ans skole, Bøgeskov skolen og
Gudenådalens Friskole, så alle i storegruppen har en fornemmelse af hvor ens børnehavevenner skal gå i
skole efter sommerferien.

Fredag d. 24. fik Anne, Elinor, Emily, Julie, Aksel, Thore og Marius deres børnehavediplom overrakt. De er
nu alle klar til at begynde i skolen efter sommerferien. Tak for 3 dejlige år sammen med jer, vi ønsker jer
held og lykke fremover. Husk at I altid er velkomme til at kigge forbi i børnehaven til en snak og et kram.

Sommerturen til Jægerhytten, var en rigtig dejlig dag for hele børnehaven. Dejligt med god opbakning fra
jer forældre i forhold til kørsel morgen og eftermiddag. En dag med opdagelse i skoven, huleleg, snobrød og
en god snak på bænken.

I Legeparken er der kommet en ny forhindringsbane, to tipier og et legehus, det har givet mange nye lege
og børnene har fulgt interesseret med i Svend Erik´s arbejde med maskiner og opsætning af de nye legeredskaber.

I forbindelse med Sct. Hans komme Hanne genbo og lavede en lille heks til børnehavens Sct. Hans bål og en
stor til byens store Sct. Hans bål det var nogle hyggelige dag med meget snak omkring hekse, bål og et
kraftigt regnvejr.
Torsdag d. 23. juni havde vi besøg fra Viborg Kommune i forbindelse med børnehavens årlige pædagogiske
tilsyn. Rapporten fra tilsynet vil i nær fremtid være at finde på vores hjemmeside, hvor I har mulighed for at
læse den.
Fredag d. 24. juni sagde vi farvel til Cindy som fratræder pr. 31. juli. Det var en hyggeligt eftermiddag med
forældrekaffe i legeparken. Dejligt at se så mange forældre der kom forbi for at sige farvel.

Rasmus startede op i februar som vikar i forbindelse med Cindy´s sygemelding og har fra starten gjort et
rigtigt godt stykke pædagogisk arbejde og er meget vellidt blandt børn, voksne og forældre. Derfor har vi
med virkning fra 1. august fastansat Rasmus som pædagog i Vores Børnehave. Vi glæder os meget til et
godt samarbejde.

I de sidste uger op til ferien har vi påbegyndt et tema, hvor fokus er på relationer mellem børnene. Vi har til
morgensamlingerne og gennem dagens aktiviteter talt om:



Venskaber og følelsen af at have en ven, hvordan det f.eks mærkes i maven
Bagt venskabsbrød på bålet




at sige ja i legen
at inviterer andre med ind i legen

I den forbindelse har vi også sunget sange om venskab, leget voksenstyret lege, i stuen hænger der en
plakat med ordkort med udsagn fra børnene og i dag har vi set en lille film lavet af børnehavebørn om
venskab. Børnene har taget rigtig godt imod temaet venskab og vi fortsætter med at have fokus på det
efter sommerferien.
Stort tillykke med fødselsdagen til
Tinna som blev 41 år den 21. juni 2016
Alexander som blev 4 år den 6. juli 2016
Benjamin som bliver 5 år den 15. juli 2016
Kasper som bliver 6 år den 17. juli 2016
Efter sommerferien skal vi byde velkommen til 5 nye børn, Gabriella 5 år, Maja 3 år og Theresa 3 år og
deres familier som er nye i Vores Børnehave. Sofia 3 år og Filippa 3 år og deres familier har allerede deres
gang i huset. Vi glæder os rigtig meget til at lærer jer at kende. Velkommen til jer alle.
I år har vi fået mulighed for, at sende alle børn i børnehaven på ferie med en lille gave. Husk derfor at få
gaven med hjem inden I går på ferie.
Vi ønsker jer alle rigtig god sommer – Vi ses 8. august
Mange sommerhilsner fra
Signe, Tinna, Rasmus og Randi

