Nyhedsbrev – Oktober 2016
Først vil jeg starte dette nyhedsbrev med, at sige stor tak for jeres arbejdsindsats i forbindelse med
arbejdsdagen d. 16. oktober. Det er så dejligt at komme i børnehave efter weekenden eller for nogen en
efterårsferie og se resultatet af jeres arbejde. I skal vide at vi voksne i børnehaven er meget taknemlige for
jeres indsats. Blandt andet er billedet på væggen på svalestuen er blevet studeret nøje og flere har været
meget fascineret af den lille mus:
børnecitat: se der, en lille mus nuhr…… den er sød
I uge 41 havde vi bevægelsesuge for børn og voksne i børnehaven. Det blev til mange forskellige aktiviteter
og alle deltog med stort engagement. Glæden over at modtage sit bevægelsesdiplom fredag var stor og der
blev talt meget om de forskellige aktiviteter, hvilke der var de sjoveste, farligste og hårdeste.

I samme uge havde vi Anne Abildgaard i praktik. Anne går på Viborg Privat Realskolen i 10. klasse og skulle i
en uges praktik for at se hvordan det er at arbejde med børn. Anne gjorde det rigtig godt og var fra første
dag vellidt blandt børnene.

Musikalsk legestue
De næste 5 fredage skal vi i musikalsk legestue i Sahl Kirke, Musik Tine kommer og synger og leger med os.
Vi har været afsted en gang og det var tydeligt at børnene godt kunne huske hvad musikalsk legestue går
ud på og kunne huske sangene. Vi er opdelt i Svaler og Ugler, hvor svalerne er første hold. Det er derfor
vigtigt at alle svalerne kommer i børnehave inden kl. 9 disse fredage da vi skal være i kirken til kl. 9.30.
Fredag d. 4. november kommer der en journalist fra Midtjysk Avis for at tage et par billeder og måske tale
lidt med børnene om at være i musikalsk legestue.
Lanternefest
I forbindelse med lanternefesten, fredag d. 18. november vil vi gerne modtage syltetøjsglas, hvor
mærkaterne er taget af. Glassene skal bruges til lanternerne som børnene skal lave. Vi har brug for mange,
da de skal lyse op i legeparken når mørket er faldet på. Lanternefesten foregår traditionen tro med
fællesspisning inde i børnehaven og efterfølgende historiefortælling i legeparken i lanternes skær. Vi
modtager gerne glas allerede nu og frem til 11. november.
Lanternefesten starter kl. 17 og slutter kl. 20, herefter hjælper vi hinanden med oprydningen efter en dejlig
fest.
Efterår
Så blev det for alvor efterår, bladene falder af træerne og det er tid til at lave bladkranse, kastanjedyr og
andre kreative naturaktiviteter, vi modtager gerne kastanjer hvis I har nogle i overskud.

Med efteråret komme er det også tid til at få tjekket op på indholdet i kassen med skiftetøj. Ekstra
strømper og varme trøjer er godt at have med udover det sædvanlige tøj. Det er også tid til hue og vanter.
Flere er begyndt at tage flyverdragter med det er rigtig fint. Dog er det vigtigt at der stadigvæk er et
komplet sæt termotøj, regntøj og gummistøvler da der er dage hvor flyverdragten er for varm eller det har
været meget vådt fra morgenstunden. De fleste dage er vi ude hele eftermiddagen.
Mange efterårshilsner fra Tinna, Signe, Rasmus og Randi

