Nyhedsbrev
Som tiden går, det er allerede ved at være en måned siden, at vi kom tilbage fra en velfortjent
sommerferie. I august havde vi besøg af Benny Storgaards familie som til dagligt bor i Japan, det var
spændende at se billeder fra Tokyo og hyggeligt at lege med lille Toki i legeparken. Vi voksne fik også et fint
indblik i både en japansk og dansk hverdag med daycare/børnehave/skole, familie og arbejdsliv.

Pædagogisk tilsyn
14. august havde børnehaven det årlige pædagogiske tilsyn af Mie Storgaard fra Viborg Kommune. I år
startede tilsynet med, at Mie gerne ville observere børnenes hverdag, derfor var hun med til
morgensamling, hvorefter vi gik i gang med den mere formelle del af tilsynsbesøget. Men som Mie sagde
det: Vores Naturbørnehave er jo et dejligt sted og med nogle skønne udearealer. Hvortil jeg kun kan tilføje
og en sjælden set god normering med 3 voksne til 11 børn.
Hovedpointen i tilsynsrapporten er, at vi det næste års tid skal i gang med, at arbejde med børnehavens
pædagogiske læreplan som bliver en spændende proces. Det er med udgangspunkt i den nye dagtilbudslov
som trådte i kraft 1. juli i år, som indeholder nye krav til en styrket pædagogisk læreplan indenfor området.
Tilsynsrapporten kommer til at ligge på børnehavens hjemmeside, hvor den kan læses i sin fulde længde.

Høst
I uge 34 og 35 har vi arbejdet med emnet Høst. Derfor har vi i hele august sunget sange der handler om
høst, dyr, maskiner og grøntsager til morgensamlingerne. Fokusområdet i forhold til de pædagogiske
læreplaner har været musik, natur og naturfænomener og sprog. På den musiske front har vi haft et ønske
om at præsentere børnene for aktuelle sange for årstiden samt give børnene kendskab til forskellige
instrumenter.
Vi har derfor sunget:
•
•
•
•
•

Marken er mejet
Solen brænder rød og hed, hvor instrumenterne tromme, tamburin og rasle indgå
Mejetærskeren
Æblemand
Traktoren kører

Måske I har været så heldige, at I derhjemme har hørt jeres børn synge dem for jer, de er nemlig blevet
rigtig godt til alle sangene.
I forhold til natur og naturfænomener har vi ønsket, at præsentere børnene for bondegårdsdyr i vores
nærområde samt at samle, høst og plukke korn, grøntsager og andre spiselige bær/æbler i naturen alt
sammen med udgangspunkt i Sahl og omegn. Vi har også besøgt Tanja og Jens Boll som bor på Bredholt,
det var en rigtig god tur ud af Nøddelundvej, hvor vi blandt andet kom forbi en broccoli mark. Hos Tanja så

vi gæs, høns, ænder, bier og heste. Vi har også været en tur ude ved Daniel for at se på hans køer og på
vejen hjem fik vi love til at trække gulerødder op fra bondemandens mark, da han tilfældigvis lige kom
forbi.
I forbindelse med høstemnet har sproget også været i spil, ved at vi har læst bøger for børnene om
bondegårdens dyr og vi har haft fokus på at børnene skal lærer nye ord at kende som vi gerne ser at de
begynder at bruge i deres hverdagssprog. Fokusordene har været:
•
•
•
•
•
•

Tamburin
Instrumenter
Mejetærsker
Køer
Malke
Yver

Der er også blevet spillet dyrespil, hvor lyden på dyret skulle passe til et billede på pladen. Desuden har der
været gang i at klippe, tegne og male forskellige ting som kan forbindes med høst og som nu pynter rundt
omkring i børnehaven. I torsdags sluttede vi forløbet af med et brag af en høstfest sammen med dagplejen
samt Hanne og Arne. En skøn afslutning på et høstforløb med mange hyggelige og lærerige traditioner.

Efterår
Kalenderen siger nu efterår, det er derfor tid til at tjekke op på tøj og fodtøj i garderoben. I kassen ser vi
gerne, at der som standard ligger mindst et komplet sæt tøj pakket ud af poser, så dit barn har mulighed for
at være selvhjulpen. Regntøj må gerne hænge på knagen, så det er til at se for dit barn og termotøjet skal
ligge synligt øverst i kassen som står på rummet. Sko og Gummistøvler sættes på rillerne nederest på
rummet, også når I går hjem af hensyn til rengøring. Store poser eller tasker med indhold øverst på rummet
vil vi helst undgå, da det aldrig er en god oplevelse at få noget tungt i hovedet, fordi man gerne vil være
selvhjulpen. Vi anbefaler derfor at I bruger 5 minutter sammen med jeres barn i garderoben på at hjælpe
hinanden med at få pakket tasker og poser ud efter weekenden. Husk at tage tasker og poser med hjem
igen, det fylder nemlig unødvendig meget på de små rum.
Garderobepoli10betjenten har været forbi
Vi har øvet det flere gange i august, hvor Randi har været garderobe politibetjenten poli1, poli2, poli3,
poli4….. op til poli10 så jeres børn er blevet rigtig dygtige til at holde styr på deres garderober. Vi har i den
forbindelse talt om hvem det er der gør rent i børnehaven og der det er en børneopgave at holde styr på
sin garderobe, så vi ikke går og falde i tøj, sko, poser og kasser i garderoben. Ligeledes har vi talt om, at der
skal være ryddet op på rummet og gulvet i garderoben inden man går hjem.
I september måned arbejder vi med science i børnehøjde
De første to mandage i september får vi besøg af Michael fra Naturskolen. Michael vil præsentere os for
forskellige aktiviteter med vand i legeparken mandag d. 3. september. Den efterfølgende mandag skal vi

ned i den store skov, hvor vi sammen skal bliver klogere på myrens univers. Onsdag d. 12. september flytter
børnehaven for en dag ud på Energimusset i Tange, hvor vi blandt andet skal undersøge, lege og
eksperimentere med vand.

Information om turen til Energimusset i Tange
Onsdag d. 12. september har vi fået mulighed for at besøge Energimusset i Tange. Alle børn skal den dag
møde senest kl. 8.30 i børnehaven. Efter morgensamling køre vi i private biler til Tange. Mica´s Thomas har
lovet, at hjælpe med at kører os derud de har en bus til 7 personer. Det er derfor vigtigt at alle børn har
deres autosæde med denne dag. Om eftermiddagen vil der være forældrekaffe fra kl. 14.30 dagen slutter
kl. 16.00, da Tinna, Rasmus og Randi skal deltage i et førstehjælpskursus i Nørreå Børnehus. Alle forældre
skal selv hente deres barn i Tange, vi kommer ikke tilbage til børnehaven.

Førstehjælp
Onsdag den 12. september skal Rasmus, Tinna og jeg på førstehjælpskursus i Nørreå Børnehus. Det er Røde
Kors som står for undervisningen, men det er Didde som er leder i Nørreå som har tilbudt os at komme
med på deres kursus. Det har vi takket ja til, kurset tager udgangspunkt i førstehjælp til småbørnsområdet i
alderen 0 – 6 år. Heidi Klint fra MariesHus deltager også.

Fællesaktivitetsdag med private børnehaver
Torsdag d. 27. september deltager Vores Naturbørnehave i en fællesaktivitetsdag i Livstræet i Vellev, vi
kører igen i private biler og Maja´s mor Sara har lovet at hjælpe os med transporten, det vil dog være en
stor hjælp hvis der er en mere som vil hjælpe med kørsel både ud og hjem den dag. Der kommer mere
information når vi nærmere os dagen på opslagstavlen i børnehaven.

Praktikant i børnehaven
Velkommen til Louise, som er 22 år og bor i Bjerringbro. Louise er uddannet pædagogisk assistent og skal
være i praktik i børnehaven indtil 30. november. I første omgang vil Louise være at finde i børnehaven
mandag fra kl. 12- 15.00 og om torsdagen fra kl. 9-12 vi håber I vil tage rigtig godt imod hende.
Fødselsdage
Stort tillykke med fødselsdagen til:
Anna-Malina som blev 3 år den 25. juli
Filippa som blev 5 år den 17. august

Maja som blev 5 år den 24. august
Sofia som blev 5 år den 31. august
Vigtige datoer
12. september husk autosæde til kørsel i private biler til Energimusset i Tange
29. september arbejdsdag i børnehaven fra kl. 9.00 til kl. 16.00, der vil være fælles frokost og dagen sluttes
af med hjemmebagt kage
Med sensommerhilsner fra
Rasmus, Tinna og Randi

