Nyhedsbrev - Januar 2017
Stort tillykke med fødselsdagen til Line som på årets sidste dag, den 31.12.2016 blev 5 år. Uglerne var
fredag d. 13. januar inviteret hjem til Line for at fejre hendes 5 års fødselsdag. En dejlig dag med leg i haven
og fødselsdagshygge med sang og gaver.

Årets første tema - Jorden Rundt
I de næste uger vil børn og voksne rejse rundt og besøge forskellige lande. Landene er udvalgt med
baggrund i de forskellige nationaliteter som er repræsenteret i børnehaven. Vi besøger derfor Filippinerne,
Rumænien, Ukraine og Polen. Når vi rejser rundt til de forskellige lande sammenligner vi med Danmark så
børnene bliver opmærksomme på ligheder og forskelligheder. Fælles for alle besøgene vil være Flag, sprog,
kultur, mad, natur og naturfænomener.
I sidste uge besøgte vi Filippinerne som det første land, det har allerede sat sit præg på børnehaven. I dag
er turen gået videre til Rumænien, hvor Maxim kommer fra. I den anledning deltog Maxims mor Elena i
morgensamlingen, hvor hun sammen med Maxim fortalte om Rumænien. I den forbindelse har vi skrevet
en del ordkort som vi nu skal arbejde videre med for, at blive endnu klogere på landet Rumænien. I uge 5
besøger vi Ukraine og uge 6 rejser vi til Polen som det sidste land i denne omgang.
Puderummet
I forbindelse med vores tema Jorden Rundt har vi I denne uge valgt at lukke puderummet, da vi oplever at
børnene lige pt er meget fokuseret på hvornår det er deres tur, hvem der leger der, hvor mange der er i
puderne. Børnene bliver informeret til morgensamlingen og vi forventer at det gælder denne uge og evt.
også i uge 6 som er sidste uge, hvor vi har gang i vores tema.
Ny flyer og velkomstfolder
Vores Naturbørnehave har fået lavet en ny flyer, som omdeles med Kirke- og Borgerbladet til alle i Sahl,
Gullev og på Brokbakken i Bjerringbro. Hvis I har gode ideer til, hvor vi kan uddele flyeren med henblik på,
at gøre omverden opmærksom på, at Vores Naturbørnehave eksisterer og er et rigtig godt alternativ til

kommunale institutioner i både Bjerringbro og Ans, hører jeg meget gerne fra jer. Flyeren vil også blive
omdelt i Ans omkring Hjortevej. Desuden er jeg i gang med at kontakte Spar, Brugsen, Ans El-butik for at
hører om det er muligt at ophænge flyeren i disse butikker. Derudover arbejdes der på at flyeren opstilles
på biblioteket i Bjerringbro, Bjerringbro Idrætsparken og hos Cykelbørsen på Sønderbro.
Som bonus information kan jeg fortælle, at I Vores Naturbørnehave har vi pt. 22 børn og 4 voksne, hvilket
giver en normering på 5,5 barn pr. voksen. Det finder man bestemt ikke ret mange steder.
Til nye og kommende forældre i Vores Naturbørnehave har vi endvidere fået opdateret vores
velkomstfolder, som uddeles ved børnehave start eller hvis nye potentielle familier kommer på besøg.

Åben Søndag i Vores Naturbørnehave
Som noget nyt vil Vores Naturbørnehave to gang i løbet af foråret holde Åben Søndag. Her er nye familier
velkommen til at kigge forbi og se hvad Vores Naturbørnehave er samt møde en del af børnehavens
voksne. Første gang er søndag d. 2. april og igen søndag d. 21. maj. Arrangementerne er fra kl. 10 til 13,
overskriften for dagene er kroppen og rabalder/leg på sportspladsen. I vil høre nærmere når dagene
nærmere sig om indhold.

Arbejdsweekend i Vores Naturbørnehave
Lørdag og søndag d. 20. og 21. maj er der arbejdsdag i børnehaven. Flemming Nordentoft er tovholder på
weekenden, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu. Nærmere information følger.

Nøgler til Vores Naturbørnehave
Hvis du mangler en nøgle til Børnehaven er du velkommen til at henvende dig til Randi. Som forældre i
børnehaven har man mulighed for at få en nøgle til huset.
Hvorfor er det nødvendigt at have en nøgle til børnehaven kunne man måske tænke? Vores
Naturbørnehave tilhører os alle sammen, vi er fælles om at skabe en dejlig børnehave for børnene. Derfor
er det f. eks. rart når man i weekenden besøger legeparken at kunne benytte et toilet, finde plaster hvis ens
barn falder eller hvis man har glemt ynglings bamsen op til weekenden, så kan man selv låse sig ind og
hente den.
Desuden er det i forbindelse med græsslåning i forår, sommer og efterårsperioden en nødvendighed med
nøgle til børnehaven for at kunne låse op til gargagen med plæneklipper mm.

Information fra svalerne
Hos svalerne kan vi mærke at gruppen efterhånden har fundet hinanden, der bliver leget på kryds og tværs
af alder og køn. De mindste som startede i august måned er faldet rigtig godt til og er vokset med opgaven:
Det at være et børnehavebarn, der færdes og leger i børnehaven som det aldrig har lavet andet. Det er
bare dejligt at se og opleve. De lidt ældre svaler er ved at blive store og efter sommerferien er de klar til at
være ugler. Det er så dejligt når en fra uglegruppen inviterer til samling i puderummet og præsentere/leger
samling som man nu gør på 1. sal hos uglerne. Så er det med at sidde bomstille og med øjne og øre på stilke
for at følge med.

Information fra uglerne
Det nye år er startet, dermed er skolestarten også rykket tættere på for uglerne. Vi har i efteråret haft
fokus på det sociale med lege og boldspil, og følelserne med mindfulness og følelse-tema. Hvilket vi håber
giver børnene en sikker base når vi nu begynder at præsentere børnene for nogle af skolens krav.
Samlingerne er allerede blevet længere, og i løbet af februar begynder vi at indføre ”skoletid”. Her vil
børnene møde opgaver og udfordringer og vi begynder at træne evnen til, at modtage beskeder mere
målrettet end hidtil. Vi håber det kan være med til at gøre springet fra stort børnehavebarn i en lille
børnehave til et skolebarn i en stor skole lidt lettere.

Vinterferien står for døren (uge 7)
På infotavlen i gangen til svalestuen hænger en afkrydsningsseddel i forhold til fremmøde i uge 7. Den må I
gerne skrive på inden ugens udgang.
Rasmus holder ferie i uge 5, hvor han skal på skiferie. I ugerne 7-9 skal jeg (Randi) på ”sommerferie” til
Kenya med familien. I den forbindelse vil I møde Andreas Kramer Møller som er 21 år. Andreas har et
sabbatår inden han skal læse videre til september. Andreas er glad for teater og musik, hvilket vi håber at få
stor glæde af. Håber I vil tage godt imod Andreas når han begynder i børnehaven mandag d. 30. januar.

Fødselsdage i januar
Stort tillykke til:
Ida der bliver 5 år d. 30. januar – vi glæder os til at fejre hende i børnehaven med sang og gaver.

Mange hilsner fra
Tinna, Rasmus, Signe og Randi

