Nyhedsbrev for november og december 2017
Nu er året ved at gå på hæld og fredag rammer vi for alvor julemåneden, vi er så småt ved at tyvstarte. De
første nissehuer er dukket op, mystiske ting sker i værkstedet – gad vide om det er nisserne Tip og Tap eller
måske er det bare en lille mus – Vi ved det ikke!
Men inden vi helt får julekuller, vil jeg gerne takke for en dejlig lanternefest. Børnene havde glædet sig til
dagen i næsten tre uge, hvor vi har været i gang med forberedelserne. Så kæmpe tak for hjælpen med
indsamling af glas, opstilling af borde, klipning af pil, lækker mad til tag selv bordret og stort fremmøde og
efterfølgende oprydning. I er nogle skønne forældre, og hvor er jeres børn bare heldige, at de har fået jer til
mor og far.
I november har vi også haft besøg af tre pædagogstuderende som er i gang med at indsamle empiri til
deres afsluttende bachelorprojekt. De tre studerende har bruget meget tid på at iagttage børn og voksne i
en naturbørnehave og nogle børn skal deltage i et børneinterview, i starten af december. Tinna, Rasmus og
Jeg vil ligeledes blive interviewet i forhold til at være barn/voksen i en naturbørnehave. Vi synes det er
spændende at blive kigget lidt over skulderen i vores daglig dag og er spændte på at hører hvad de tre
studerende får med sig herfra.

Musikalsk legestue
Vi har to gange tilbage i vores forløb med musikalsk legestue i Sahl Kirke, det er rigtig hyggeligt og Helle er
rigtig dygtig til at synge. Sidste gang er fredag d. 8. december.

Pakkekalender i børnehaven og nisserne Tip og Tap
Som noget nyt skal vi i år prøve, at have en pakkekalender. Alle børn har lavet en gave i børnehaven, som
hænger i loftet på svalestuen, hverdag i december trækkes der et navn som så skal vælge en gave.
Derudover håber vi på besøg af Tip og Tap, vi håber i er med på legen når enten Tip eller Tap kommer med
hjem på besøg en enkelt dag.

Top hemmeligt for jeres børn: Julemanden kommer på besøg i børnehaven
Fredag d. 1. december får vi besøg af julemanden, men da han har meget travlt i december bliver det først
over middag omkring kl. 13, så hvis I kan vente med at hente jeres børn til efter kl. 14.30 vil det være
dejligt

Julebio
Bjerringbro Biograf inviterer til julebio tirsdag d. 5. december, vi skal se tre film som handler om julen. Vi
gælder os til en hyggelig biograftur. Bagefter går vi en tur på biblioteket og låner nogle julebøger og slutter
turen med at se det store juletræ på torvet.
Lucia
Onsdag d. 13. december går børnehaven Lucia optog kl. 16.30 fra børnehaven gennem byen til kirken. Efter
gudstjenesten er der fællesspisning i Sahl Minihal. I får mere information når vi nærmere os dagen. Men
husk at reservere eftermiddagen. Vi er allerede begyndt at øve på sangen, den er ikke helt glemt.

Juletur til Silkeborg
Fredag d. 15. december tager hele børnehaven på tur til Silkeborg, hvor vi skal besøge Mette på Silkeborg
Museum. Mette ved rigtig meget om jul i gamle dag og hun kan også fortælle en spændende historie om
grantræet. Efter besøget på museet, går vi på jagt efter julemanden og hvis vi er heldige kan vi måske skrive
et juleønske i den store ønskebog. Når vi nærmere os dagen får i mere information om mødetid i
børnehaven da vi skal med bussen.

Julegudstjeneste
Børnehaven er inviteret til julegudstjeneste i Sahl Kirke tirsdag d. 19. december kl. 10, bagefter spiser vi
risengrød hjemme i børnehaven.

Lukkedage
Lukkedage i Vores Naturbørnehave i 2018

Nytår:

Mandag d. 1. januar

Vinterferie:

Torsdag d. 15. februar og
Fredag d. 16. februar

Kristi Himmelfartsferie:

Fredag d. 11. maj

Grundlovsdag:

Tirsdag d. 5. juni

Sommerferie:

uge 29, 30, 31

Efterårsferie:

Torsdag d. 18. oktober og

Fredag d. 19. oktober
Juleferie:

Mandag d. 24. december
Torsdag d. 27. december
Fredag d. 28. december
Mandag d. 31. december

Lukkedage i 2018 er også vedhæftet som selvstændigt dokument.

Takster
Det oplyses hermed at Viborg Kommune pr. 1. januar 2018 har valgt, at hæve prisen for en
daginstitutionsplads. Børnehavens bestyrelse har valgt, at følge kommunes takster. Taksten for en
børnehave plads pr. 1.1.2018 er derfor kr. 1.794,00 pr. måned. Juli måned er fortsat betalingsfri.

Fødselsdage
Tillykke til Magnus som er blevet 5 år d. 28.november
Tillykke til William som bliver 5 år d. 13. december.

Vi glæder os til en hyggelig december med løjer og sjove oplevelser sammen med jeres børn.

Mange julehilsner fra
Tinna, Rasmus og Randi

