Nyhedsbrev 1. kvartal 2018
Nu begynder vinteren, ifølge kalenderen, at gå på held. Sne har der ikke været meget af,
men kørt på kælk har vi jo alligevel fået gjort. Sensommerens investering i en
helårskælkebakke har bragt stor glæde og fornøjelse i en lidt trist og grå vinter.
Facebook
Vi bestræber os på hver dag, at ligge billeder op på Facebook, så I kan følge med i vores
små og store oplevelser sammen med jeres skønne børn. Vi kan se, at I kigger med og giver
likes og jeres børn fortæller ofte, at de har set dagens billeder sammen med jer. Det er
både godt at se og dejligt at hører. Hvis I derudover en gang imellem vil dele børnehavens
opslag med jeres netværk, så vi kan komme lidt længere ud og udbrede kendskabet til
vores fantastiske børnehave vil det være en kæmpe hjælp. Så del gerne I er børnehavens
bedste ambassadører
Pædagogiske læreplaner
Vi er rigtig godt i gang med årets første tema, som har taget udgangspunkt i kulturelle
udtryksformer og værdier. Vi har valgt at sætte fokus på kulturelle udtryksformer i hele 1.
kvartal for at give mulighed for fordybelse i emnet samt plads til at bringe
børneperspektivet mere i spil. Med børneperspektivet mener vi børnenes egne mulighed
for at afprøve, undersøge og eksperimenter med forskellig materialer og kunstarter. I den
forbindelse har vi opstillet nogle mål for forløbet.
Mål:
At børnene bliver klogere på hvad kunst og kunsthåndværk er / kan være
At børnene bliver bevidste om kunstværker i deres nærområde
At børnene får erfaringer med forskellige kunstarter
At børnene får nye erfaringer med at være i en kreativ og skabende proces i forhold
til kunst
• Vi deltager i børneudstillingen i Bjerringbro i april som handler om kunst over og
under Gudenåen

•
•
•
•

Vi begynder nu at tage fat på sidst del af forløbet, hvor børnene skal i gang med at være
kreative og skabende i forbindelse med børnehavens bidrag til børnekunstudstillingen i
Bjerringbro.
Børnenes kunstudstilling i Gudenåhuset

Vores Naturbørnehave deltager igen i år i børnekunstudstillingen til april. Årets tema er
over og under Gudenåen. Udstillingen åbner torsdag d. 5. april kl. 16.00 med en officiel
fernisering, vi håber selvfølgelig at se rigtig mange forældre og børn denne dag. Det er
muligt at besøge udstillingen frem til 28. april 2018
Leje af gymnastiksal og lokaler
Husk at det er muligt at leje gymnastiksalen til fødselsdage, familiearrangementer m.m.
Der er også stadigvæk ledige lokaler på 1. sal som kan lejes for kortere eller længere
perioder. Kontakt Jens Peter eller Claus for aftale herom.
E-sport
Tirsdag d. 20. februar var der åbent hus i Sahl E-sport. Det var rigtig godt besøgt, så nu
håber vi, at de alle har lyst til, at melde sig ind i den nye forening. Sahl E-sport har til huse i
et af klasseværelserne på skolen i forlængelse af børnehaven. Det er dejligt at der kommer
liv i de gamle skolebygninger. Spred gerne nyheden I jeres netværk.
Tur dag
Tirsdag er altid vores tur dag, derfor vil vi gerne opfordre til at I aflevere jeres børn inden
klokken 8.45, så de har mulighed for at deltage i morgensamlingen, hvor der gives
information om dagens tur.
Naturvejledning
I april og maj vil vi have fokus på natur og naturfænomener, i den forbindelse har vi taget
kontakt til Naturskolen og booket en naturvejleder som kommer på besøg hos os. Her vil
der være fokus på krible krable dyr i legeparken og hvad vi kan gøre for at skabe en endnu
mere spændende legepark for børn og krible krable dyr.
Formiddags- og eftermiddagsmad og madpakker
I børnehaven servere vi et let formiddagsmåltid om tirsdagen i forbindelse med tur dagen,
så vi er sikre på at alle børn, som er mødt inden 8.30, har mad i maven inden vi går på tur.
Det kan være boller, rugbrød eller knækbrød typisk med smør eller banan. Ofte har vi
rester fra morgenmaden som de børn der kommer mellem 7.30 og 8.30 gerne må få vis de
har lyst, der er det der er. Det er også i dette tidsrum at nogle børn vælger en mad fra
madpakken. Hvis jeres børn spiser fra deres madpakke på dette tidspunkt opfordre vi til, at
det er én rugbrød som barnet skal spise.

Om eftermiddagen spises resten af madpakken og der suppleres med frisk udskåret
økologisk frugt fra Årstiderne. Hvis madpakken er spist smøres der rugbrød med smør eller
leverpostej så alle har noget i maven til resten af eftermiddagen.
Vi vil desuden gerne opfordre til, at I tænker over, at jeres børn har en sund og nærende
madpakke med hver dag, som kan sikre et stabilt blodsukker gennem hele dagen. Hvis I
synes at jeres barn skal have dessert med så begræns det til 1. I børnehaven betragter vi
musilbar, mælkesnitter, kage, kiks og yoghurt som deserter.
Informationsmøde
Som noget nyt vil der d. 20. marts kl. 16.30 – 17.30 blive afholdt et informationsmøde for
kommende forældre og for familier som overvejer Vores Naturbørnehave, som en
mulighed i forbindelse med valg af dagtilbud.
Velkommen i Vores Naturbørnehave
Velkommen til Noah som startede i børnehaven den 1. januar og hans familie.
Velkommen til Anthon som startede i børnehaven 1. februar og hans familie.
Velkommen til Sabina, som er ny vikar i huset i forbindelse med sygdom og ferie. Sabina
kommer fra Ans og er pædagogstuderende i Viborg.
Tillykke med fødselsdagen
Tillykke til Noah som blev 3 år den 10. januar
Tillykke til Ida som blev 6 år den 30. januar
Tillykke til Frej som bliver 6 år d. 8. marts
De bedste hilsner fra
Tinna, Rasmus og Randi

