Nyhedsbrev oktober 2017
Nu er efteråret for alvor over os, det kan betyder våde og blæsende dage i legeparken eller skoven. Det er
derfor tid til at få opdateret kassen med skiftetøj, meget gerne med flere par strømper da
omsætningshastigheden er lidt højere i efterår og vintersæsonen. Huer og vanter må I også gerne ligge i
kassen. Vi vil også anbefale at jeres børn bruger hjemmesko gerne med en fast bund. I er altid velkommen
til at tage kassen med hjem i weekenden for at tjekke op på indhold.
Det vil være en stor hjælp for jeres børn, at tøjet ligger synligt i kassen, som de fleste børn kan nå ved egen
hjælp. Regntøj og termotøj skal hænge på rummet så jeres børn kan se og når det. Gummistøvler og
termostøvler sættes i bunden af rummet, det er ikke rart at få i hovedet fordi det er sat på øverste hylde
hvor man ikke kan se, hvad der ligger øverst i posen/tasken. Se det som en god hjælp til jeres børn i deres
vej til at blive selvhjulpen. At øve sig i at blive selvhjulpen er svært når, det man skal bruge ligger i poser og
tasker øverst oppe på rummet.
Forældremøde 27. september
Tak for godt fremmøde og positive tilbagemeldinger på aftens program. Til jer som var forhindret, så
hænger dele af oplægget om de pædagogiske lærerplaner i gangen til svalestuen. I er velkommen til at
stille spørgsmål hertil. De pædagogiske lærerplaner findes i deres fulde længde på børnehavens
hjemmeside. Rasmus fortalte blandt andet om selvkontrol, hvis I har lyst til at vide mere omkring emnet
har vi kopieret et kapitel om emnet, som vil blive lagt på jeres barns rum.
Frugtordning
Fra uge 43 begynder vi, at få leveret økologisk frugt fra Årstiderne, det vil blive leveret hver mandag.
Frugtordningen skal ses som et led i en endnu mere grøn profil af børnehaven. Vi glæder os til at prøve det
af.

Fællesdag i Nørreå Børnehus
Sikke en fantastisk dag vi havde i Nørreå Børnehus sammen med de 5 andre private børnehaver. Vejret var
med os og alle børn fra Vores Naturbørnehave var klar på en bevægelsesdag i nye omgivelser sammen med
mange andre børn. Formiddagen bøde på fællesopvarmning og aktiviteter på tværs af børnehaverne så
børn og voksne havde mulighed for at møde og lærer nye at kende. Over middag var der ture ud i området
eller leg på børnehavens legeplads. En rigtig god oplevelse som vi gerne deltager i igen til næste år.

Bevægelsesuge
Uge 41 står i bevægelsestegn. Hele ugen vil vi have fokus på krop og bevægelse som er 1 af de 6
pædagogiske lærerplanstemaer. Vi har lavet et program for hele uge, hvor alle bliver udfordret motorisk i
forskellige omgivelser både ind og ude. Vi offentliggør ikke programmet på forhånd men kan dog fortælle
at motorikrum, gymnastiksal, skolegården, sportspladsen, skoven og legeparken bliver bragt i spil. Tinna,
Rasmus og jeg glæder os til en fantastisk uge sammen med jeres dejlige børn.
Husk tøj som er rart at bevæge sig i

Lanternefest fredag d. 17. november – Årets fest
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved fredag d. 17. november. Gymnastiksalen åbnes kl. 17.00 til et brag
af en lanternefest. Alle skal medbringe en ret svarende til det antal man kommer til det fælles ta´selv bord.

I forbindelse med lanternefesten vil vi gerne modtage syltetøjsglas, hvor mærkaterne er taget af. Vi har
brug for mange, da de skal lyse op i legeparken når mørket er faldet på. Lanternefesten foregår traditionen
tro med fællesspisning i gymnastiksalen og med efterfølgende historiefortælling i legeparken i lanternes
skær. Vi modtager gerne glas allerede nu og frem til 10. november.
Lanternefesten starter kl. 17 og slutter kl. 20, herefter hjælper vi hinanden med oprydningen efter en dejlig
fest.

Leje af lokaler – ekstra pulterkammer
På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at man vil leje skolens lokaler ud til opbevaring. Spred gerne
budskabet. Det er Jens Peter (Alexanders far)som man skal kontakte hvis man gerne vil leje et lokale.
Leje af gymnastiksal
Husk at når I har et barn i børnehaven har I mulighed for at leje vores gymnastiksal til fødselsdage eller
familiesammenkomster. Kontakt Randi mht. bookning og pris.
Lucia-optog
13. december går børnehaven igen Lucia optog fra børnehaven til Sahl Kirke, hvor der vil være
gudstjeneste kl. 17 og efterfølgende fællesspisning i Sahl Minihal. Når vi nærmere os dagen vil I hører
mere.
Fødselsdag
Stort tillykke med fødselsdagen til Lukas som blev 6 år d. 21. september
Uge 42
Randi holder ferie i uge 42, Tinna og Rasmus dækker selv mandag, tirsdag og onsdag. Der er ingen børn
som har behov for pasning efter kl. 16. Børnehaven lukker derfor kl. 16.00 i stedet for kl. 16.30.
Børnehaven er lukket torsdag og fredag. Skulle jeres pasningsbehov have ændret sig skal I give besked til
Randi.
Vigtige datoer
28. og 29. oktober, Arbejdsweekend fra kl. 9.00 til 14.00 begge dage.
I gangen til svalestuen hænger der en tilmeldingsliste hvor man skal krydse af hvilke dag man kan deltage.
Hvis man ikke har mulighed for at komme til arbejdsweekenden skal man skrive en alternativ dato, hvor
man så den dag får en opgave. Vi håber på rigtig god opbakning til weekenden da det altid er sjovest at
arbejde når der er flere om opgaverne.
13. december Lucia-optog

Mange efterårshilsner
Tinna, Rasmus og Randi

