Nyhedsbrev – August 2016
Efter en dejlig lang sommer ferie er vi her ved udgangen af august, kommet godt i gang med hverdagen i
børnehaven. Børnene har fortalt om mange af deres oplevelser og vi voksne kan høre, at der er blevet
hygget, leget, badet og spist mange is, rigtig mange dejlige sommeroplevelser som kan mindes på en
blæsende eftersårsdag.
I august har vi budt velkommen til 5 nye børn og deres familier, de er alle kommet godt i gang. Filippa, Maja
og Sofia har ligeledes fejret deres 3 års fødselsdag i børnehaven – STORT TILLYKKE.

Som I alle har bemærket har vi jo valgt at ændre navne på stuerne til Svalerne (stuen) og Uglerne (1.sal),
derudover har børnehaven også ændret navn til: VORES NATURBØRNEHAVE. Navneændringen sker i
forbindelsen børnehavens ønsker om at vise til omverdenen at vi bruger og er meget i naturen uanset
årstiden.
Hverdagen hos Svalerne og Uglerne
Hos svalerne: Har vi om mandagen i August været delt op i to grupper, de 3 årige har leget og hygget på
stuen sammen med dagplejen. De 4 årige har lavet hybenlarver i legeparken og træer i den gamle SFO. Om
onsdagen har alle svaler været fælles om at lave modellervoks til stor glæde for alle børn i børnehaven.
Sidste onsdag gik vi på opfordring af Alexander ud for at se om vi kunne finde en mejetærsker som var i
gang med at høste. Turen gik også forbi Daniel´s køer og på hjemvejen hentede vi brænde i Magnus´s
garage.

Hos uglerne har vi haft fokus på, at finde os til rette som ugler, både i de nye omgivelser og i de nye
venskaber som skal formes. Målet for august har været, at sikre, at alle havde mindst en god legekammerat
blandt de andre ugler. Vi har derfor leget en masse, både lege hvor de voksne har bestemt, lege i små
legegrupper og fri leg. Det er gået rigtig godt, børnene har fra første dag været gode til, at lege med
hinanden. Vi har også arbejdet med at grundlægge gode vaner og har blandt andet afholdt garderobe OL
hvor vi har øvet os i at holde orden i garderoben. I september forsætter vi arbejdet med venskaber og
begynder også at blive klogere på vores følelser. Det gør vi blandt andet ved, at arbejde med forskellige
mindfulness øvelser, hvor vi bliver klogere på os selv og på hinanden. Og så skal vi fortsat lege en masse.
Torsdagsturen har i August gået til basen, gymnastiksalen og en bustur til Brokbakken.

Fredag i uge 34 lånte Lone´s naturdagpleje fra Bjerringbro legeparken til eftermiddagshygge med
dagplejens børn og forældre. De havde skønt vejr og havde ifølge Lone en dejlig eftermiddag i vores skønne
omgivelser.
I uge 36 stater vi for alvor op med vores Høst tema som vi kalder ”fra have til mave”. I den forbindelse må I
meget gerne gå på opdagelse i jeres egen have, bedstemors eller naboens have – husk at spørge først og se
om der er nogle frugter, blomster eller grøntsager som vi må få til vores høstfest som er fredag d.
9.september. Fra mandag d. 5. september vil vi gerne modtage alt godt fra haven. Til vores
morgensamlinger vil vi øve os på nye høstsange som vi synger i forbindelse med høstfesten fredag den 9.
september.
I forbindelse med udvidelsen af legeparken er der i weekenden fjernet hegn fra den store låge i legeparken
og ned mod gulerodsmarken. Vi har talt med børnene om, at selvom hegnet nu er væk skal man stadig blive
i legeparken. Det usynlige hegn er de gamle stolpehuller. Vi er selvfølgelig ekstra opmærksomme på at
børnene i deres leg ikke kommer til at gå udenfor legeparken.

På opfordring kommer her vores næsten faste morgensang ved morgensamlingerne.
Sikken dejlig morgen

Theen står og trækker

Sikken dejlig dag

du kan sagtens nå i bad

Vil du ha´ blødkogte æg

så´en dag som i dag kan man kun være glad

Eller hvad vil du ha´

Jaaaa
Så´en dag som i dag kan man kun være glad
Jaaaaaa
så´en dag som i dag kan man kun være glad
Jaaaaaa

Fødselsdage i August
Randi 11. August
Filippa 17. August
Maja 24. August
Sofia 31. August
Stort tillykke til jer alle sammen.
Jeg har udsendt en mail til alle med kontaktoplysninger, tjek venligst om der er indsneget sig en fejl eller
om der er sket ændringer siden sidst. Med kontaktlisten har I god mulighed for at lave legeaftaler og
komme i kontakt med hinanden.
Børnehaven har desuden fået en ny e-mailadresse: mail@Vores-Naturbornehave.dk
Mange hilsner fra
Signe, Tinna, Rasmus og Randi
Vores Naturbørnehave

