Nyhedsbrev
I Vores Naturbørnehave har marts måned stået i mytologiens tegn. Vi har hørt mange fortællinger om de
nordiske guder. Vi har tegnet og malet fortællingerne på papir og smagt på forskellige retter mad fra
vikingetiden. Især historien om Thors hammer har børnene fundet spændende, derfor har vi på vores ture
ned i skoven fundet forskellige naturmaterialer, hvoraf børnene har lavet forskellige udgaver af Thors
hammer.
Som fælles projekt har alle børn været i gang med, at lave en stor midgårdsorm. Midgårdsormen er lavet af
naturmaterialer fra skoven, legeparken og børnetegninger fra fortællingen om Ymers fisketur sammen med
Thor, hvor de møder Midgårdsormen.
De forskellige udgaver af Thors hammer og Midgårdsormen vil i april måned være en del af børnenes
kunstudstilling i Gudenåhuset et samarbejde mellem lokale børnehaver og Bjerringbro Bibliotek. Vores
Naturbørnehaves kunstværker kan opleves indtil d. 27. april i Gudenåhuset.
På mandag d. 3. april er der fernisering kl. 16.00 i Gudenåhuset – Vi håber at mange af jer vil komme ned
forbi for at være med.

Ny struktur fra august
Som I sikkert ved, har vi mange børn som skal starte i skole til august. Tilgangen af nye børn er markant
lavere, hvilket betyder, at vi har været nødt til, at opsige Signe. Signe fratræder sin stilling som
pædagogmedhjælper pr. 30. juni 2017. Signe har sidste arbejdsdag i børnehaven fredag d. 16. juni, da hun
holder ferie de sidste to uger. Jeg er rigtig ærgerlig over, at dette har været nødvendigt, da Signe har gjort
det rigtig godt og er meget vellidt af både børn og personale.
Pr. 1. august vil der være 16 børn i børnehaven, hvilket betyder, at børnehavens faste personale herefter vil
være Rasmus, Tinna og Randi. Rasmus vil fortsat være at finde hos Uglerne, Tinna og Randi hos Svalerne. Vi
vil selvfølgelig forsætte med at arbejde sammen på tværs af grupperne samt arbejde sammen om
forskellige spændende projekter. Har I spørgsmål i forhold til den nye struktur er vi meget velkommen til at
komme og få en snak.

Nøgler
Hvis der stadigvæk er nogen som gerne vil have en nøgle til børnehaven, så sig endelig til. Jeg vil dog
understrege at I skal huske, at låse børnehaven af igen, når I bruger den udenfor børnehavens åbningstid.
Jeg har blevet gjort opmærksom på at børnehaven har været ulåst i weekenden nogle gange.

Arbejdsdage i maj
Flemming (Amilias far) er tovholder på arbejdsdagen, som er lørdag d. 20. maj. I børnehaven er vi ved at
lave en liste med opgaver, men hvis I som forældre har bemærket noget som trænger til en kærlig hånd,
må I gerne sige til så det evt. kan komme på listen
Søndag d. 21. maj er det primært i legeparken og i samarbejde med Sahl by.
Vigtige datoer
Åbent hus i børnehaven og indvielse af Sahl Park søndag d. 2. april kl. 10-14
Fernisering i Gudenåhuset mandag d. 3. april kl. 16 – Kom og se Børnehavens Midgårdsorm og Thors
hammer
Generalforsamling onsdag d. 5. april kl. 19.30 – 22.00
Arbejdsdage i børnehaven og legeparken lørdag og søndag d. 20.-21. maj

Stort tillykke til
Lærke som blev 6 år d. 8. februar
Julia som blev 6 år d. 6. marts
Frej som blev 5 år d. 8. marts
Signe som blev 31 år d. 8. marts
Gabriella som bliver 6 år d. 3. april
Daniel som bliver 5 år d. 3. april
Mica som bliver 4 år d. 11. april
Mathilde som bliver 5 år d. 12. april
Freya som bliver 7 år d. 28. april
Rasmus som bliver 36 år d. 28. april

Foråret står for døren, termotøjet er så små begyndt at komme i brug igen – det er en herlig årstid vi går i
møde. Det er derfor også tid til at tjekke op på indholdet i kassen og på rummet. Det vil være godt med
termotøj, fleecetrøje, regntøj, gummistøvler og meget gerne med navn i – Altså en tid med lag på lag tøj.
Vi ved det fylder meget i garderoben, men vi skal nok hjælpe jeres børn med at hitte rede i, hvad og
hvornår de skal have hvilken slags beklædning på.

Mange forårshilsner fra
Tinna, Rasmus, Signe og Randi

