Juni - sommerbrev
Nu nærmere vi os, sommerferien med hastige skridt, maj og juni er nærmest fløjet afsted. Lige om lidt
sendes et stort kuld ugler på sommerferie, hvorefter de skal starte i skole til august. Det er altid en lidt
speciel tid, nok mest for forældre og os voksne i børnehaven fordi vi skal sige farvel. Uglebørnene er
spændte og fulde af forventninger til en ny hverdag med skole og nye venner. Mon ikke der sidst på
sommerferien kommer lidt sommerfugle til. Men husk at I altid er velkomme til at kigge forbi, det er dejligt
for de børn og voksne, som er tilbage i børnehaven at få besøge af gamle børnehavebørn.
Til august er der 11 børn indskrevet i børnehaven og vi glæder os til at byde jer velkommen tilbage efter en
dejlig lang sommerferie. I august skal vi lige finde os til rette i børnehaven igen, så her der det legen og
kammeratskabet som er i fokus. Til september skal vi have besøge af Natur Michael de første to mandag i
september og derefter en heldags tur til Energimusset i Tange.
Sommertur til Jægerhytten
1 indi, 2 indi, 3 indianer…… 17 glade indianer børn havde en fantastisk dag i Jægerhytten i fredags. Tak til
kagebagerne og tak for jeres opbakning til kaffe om eftermiddagen. Vi havde en dejlig dag i skoven, hvor
der blev leget, sunget ved bålet og hygget med at gå på opdagelse eller på jagt efter fremmed
indianerstammer. I det hele taget en dejlig uge i indianernes tegn.

Lidt fra uglerne
Torsdag i sidste uge holdte vi en lille afslutning for uglerne i skolestuen. Alle ugler tog en svale i hånden og
sammen gik vi til skolestuen, som var pakket ind i gavepapir. Her holdt Rasmus en lille tale, med hjælp fra

uglerne om, hvad ugler havde lavet i løbet af året. Det var en hyggelig lille stund, hvor uglerne ligeledes fik
overrakt et skriveunderlag med blandede billeder fra deres børnehaveliv.
Efterfølgende blev der trukket navne på de ældste svaler, op af en kuffert, hvorefter de måtte pakke deres
kommende skolebord ud. Et nyt kuld ugler er nu på vej efter sommerferien. Til sidst havde Rasmus taget sin
skoletaske med for, at vise, hvad man skal have med i skoletasken. Men han var helt forkert på den, så
Rasmus må hellere være ugle et år mere

Lidt fra Svalerne
Vi er nu oppe på 11 svaler, derfor har Tinna og jeg siden maj delt svalerne, mandag og onsdag, i to små
grupper de yngste og de ældste svaler. Der er et stort spring imellem dem aldersmæssigt, de små har brug
for at lærer at gå i børnehave og de ældste svaler har haft brug for, at øver sig i lidt mere længerevarende
strukturere aktiviteter. Tinna og jeg skiftes fra uge til uge til at lave noget med grupperne, det har fungeret
rigtig godt.
De mindste svaler trives med at være en lille gruppe, hvor det er legen som er i fokus. Vi har leget med
togbane, købmand og modellervoks, hvor der skal være plads til alle i legen og hvor det øves at dele og
vente på tur. Vi har også sunget sange og leget sanglege og når der kun er 4 børn og 1 voksne er der god
plads til at alle kan høres og få love til at prøve/deltage i en sangleg.
De ældste svaler har øvet sig i at tegne, klippe og male, hvor det er Tinna eller Randi som har valgt
aktiviteten og indholdet. De ældste svaler har også om mandag holdt en morgensamling med uglerne, hvor
der har været stillet andre krav. De har blandt andet fået læst en længere historie op, som de efterfølgende
har skullet tegne og fortælle om. De har også været på besøg i skolestuen, hvor vi talte om bogstaverne i
hinandens navne.

Nøgler til børnehaven
Til de ugleforældre som efter sommerferien ikke har deres daglige gang i børnehaven er det muligt at
melde sig ind i børnehavekredsen, gennem Jens Martin Mølgaard. Med et medlemskab af
børnehavekredsen har man blandt andet ret til en nøgle til børnehaven og dermed adgang til toiletterne
når man besøger børnehaven.

Sæt kryds i kalenderen
Onsdag d. 12. september skal vi på tur til Energimusset i Tange. Børnehaven åbner som sædvanligt kl. 6.30,
men alle børn skal hentes om eftermiddagen ved Energimusset. Børnene vil blive transporteret i private
biler ud til Tange. I vil få mere information når vi nærmere os dagen.
Årets børnehavefest – Lanternefesten afholdes i år fredag d. 16. november kl. 17.00 til 20.00. Som noget
nyt har vi valgt, at prøve at invitere gamle børnehavebørn og deres familie med til festen. Festen foregår
som sædvanligt i gymnastiksalen med fællesspisning og lanternesang, hvorefter vi går i legeparken og høre
en historie i tusmørket mens vi spiser en sol, måne eller stjerne småkage

Velkommen i børnehave
Velkommen til Anna-Malina som startede 1. maj i børnehaven
Velkommen til Josefine som startede 1. juni i børnehave

Fødselsdage
Tillykke til:
Denis som blev 4 år d. 21. maj
Eva blev 4 år d. 21. maj
Anthon som blev 3 år d. 5. juni
Josefine som blev 3 år d. 12. juni
Tinna som blev 43år d. 21. juni
Alexander som bliver 6 år d. 6. juli
Anna-Malina som bliver 3 år d. 25. juli

Farvel og på gensyn
I år sender vi 8 flyvefærdige ugler i skole efter sommerferien, Frej og Lukas skal til Gudenaadalens Friskole
og Ida, Mathilde, Magnus, Alexander, Daniel og William til Bøgeskovskolen. Held og lykke til uglerne og
deres familier og tak for lån af jeres dejlige børn. Vi håber at I vil kigge forbi en gang imellem og hilse på os,
I vil være savnet.
På opfordring fra tidligere og nuværende ugle forældre vil vi allerede nu gerne inviterer jer til lanternefest i
gymnastiksalen. Lanternefesten holdes fredag d. 16. november kl. 17.00 med fællesspisning, lanternesang
og historiefortælling i legeparken i tusmørket.

Husk solcreme
Sommer, sommer, nu er det sommer og vi skal lege i bare tæer. Husk at smøre jeres børn med solcreme fra
morgenstunden, vi smøre igen over middag.

Rigtig god sommer til alle
De bedste sommerhilsner fra
Tinna, Rasmus og Randi

