Nyhedsbrev – September 2016
Sikken en september måned i høstens tegn – solen har brændt rød og hed - børn og voksne er blevet rigere
på mange fantastiske naturoplevelser. I gangen hænger der billeder fra flere af turene ud af huset til stor
glæde for børnene. Der bliver kigget på dem hver dag og der er mange gode snakke mellem børn og
voksne. Når billederne har hængt der et stykke tid, vil de blive samlet til en september bog, som vil være at
finde i bogreolen.
I forbindelse med børnehavens brug af Facebook til at lægge billeder og film op på, vil vi gerne opfordre jer
forældre til at dele vores opslag med jeres netværk. Vi kan se, at film som høstsangen og myresmagning er
meget populære og at kendskabet til Vores Naturbørnehave kommer ud til rigtig mange. Det er en hurtig,
simpel og billig måde at udbrede kendskabet til Vores Naturbørnehave på.
Udover de mange aktiviteter vi laver sammen med børnene, er vi voksne pt. I gang med at arbejde med
børnehavens pædagogiske læreplaner, det er en meget spændende proces. Ved at kigge nærmere på
børnehavens pædagogiske læreplaner, giver det os muglighed for, at få nogle gode faglige pædagogiske
samtaler som skal være med til at udvikle vores fællesskab og giver et fælles fundament at arbejde ud fra.
Vi forventer at kunne præsentere en revideret pædagogisk læreplan i det nye år.
Musikalsk legestue i Sahl Kirken med Tine Mynster stater fredag d. 30. september og fortsætte r efteråret
igennem på følgende datoer: d. 14. og 28. oktober og 4, 11. og 18. november. Når vi skal i Musikalsk
legestue er vi opdelt i Svaler og Ugler. Svalerne starter kl. 9.30-10.30 og Uglerne fra 10.30-11.30. Da vi skal
gå over til kirken er det vigtigt at I har afleveret jeres barn i børnehaven senest kl. 8.45, så vi kan få tisset af,
tøj på efter vejret og gå turen til kirken uden vi skal skynde på børnene. Uglerne vil disse dage spise deres
madpakke lidt senere end de plejer, hvorfor de vil blive opfordret til at tage en formiddagsmad fra
madpakken inden de går til kirken.
Stort tillykke til Lukas der blev 5 år d. 21. september

I uge 41 kommer Anne Abilgaard fra Viborg Privat Realskole i praktik, Anne går i 10. klasse og vil gerne
prøve at ”arbejde” i en børnehave. Anne er en meget dygtig gymnast, hvorfor vi også i den uge vælger at
lave en bevægelses-uge.

Vigtige datoer – sæt kryds i kalenderen
18. november holder vi lanternefest i børnehaven sæt allerede nu kryds i kalenderen. Arrangementet
starter kl. 17 og slutter kl. 20, vi vil i ugen optil lave og pynte op med lanterner og fejre lyset i mørket.
13. december Lucia-optog kl. 16.00, alle børn deltager, vi går fra børnehaven til kirken i luciadragter og med
lys i hånden. Inde i kirken synger børnene luciasangen med efterfølgende julegudstjeneste.
Menighedsrådet byder efterfølgende på aftensmad i Sahl Minihal.

Mange sensommerhilsner fra
Tinna, Signe, Rasmus og Randi

