Nyhedsbrev April 2018.
Nyt fra kontoret

Lige nogle vigtige informationer I gerne må skrive i kalenderen.
Nu har vi fået fastsat en dato til at hejse det grønne flag, derfor sæt kryds i kalenderen, da vi håber der
kommer mange til at fejre os den 18. maj kl. 14.00 hvor der udenfor børnehavens indgang vil blive hejst
flaget af Borgmesteren, efterfølgende vil der være kaffe og kage til forældre, søskende og børn.
Vi har været så heldige at Borgerforeningen har skænket os en flagstang, som sættes op ved børnehavens
indgang og her vil vores grønne flag flagre.
Til dagen hvor flaget skal hejses mangler vi nogle der vil bage kager til denne dag- vi har selv bagt nogle,
men mangler en del endnu, så hvis I har tid og lyst så giv gerne personalet besked.
Den 23. maj har vi forældre møde hvor Hanne fra Fri for Mobberi kommer og fortæller om mobning,
herunder hvad kan I gøre som forældre og hvad er det vi arbejder med i ”fri for mobberi” Derudover vil
hver gruppe fortælle om jeres barns hverdag og hvad vi arbejder med. Forældre mødet afholdes i SFO`en
den 23. maj kl. 17.00-19.30. Vi håber på at mange af jer kommer til denne spændende aften.
Der kommer snart en afkrydsningsseddel op med dagen efter Kristi himmelfart- kommer der ingen børn
holder vi lukket.
Med venlig hilsen Helle C

Skovmyrer
Vi har to fødselarer i denne måned: Huxi fylder 3 år d. 16. april. Carl Frederik fylder 4 år d. 22. april
Stort tillykke til jer :-)

Vi har stadig fokus på personlig og social kompetence i april. Nogle af vores mål er, at børnene får:
- Kendskab til de 4 styrker - mod, samarbejde, nysgerrighed og venlighed/betænksomhed.
- Kendskab til forskellige følelser.
- Kendskab til sociale spilleregler.
Vejret er meget omskiftelig, så husk at have tøj med l kulde, regn og sol.
Mange hilsner Lene og Helle

Haletudser/førskolebørn
I denne her måned er vores læreplanstema natur og naturfænomener. Vi håber meget på bare lidt
bedre vejr, så det bliver nemmere at finde forskellige ting i naturen.
Vi starter ud med en fælles tur til Ribe Lund torsdag d. 12. april. Her skal vi se på lidt forskellige dyr
og ser om naturen er ved at vågne.
Vi har forskellige ting i støbeskeen, men dem vil I høre nærmere om, når alt er på plads.
Vi skulle hilse fra påskeharen og sige at han håbede alle har haft en god påske og at forældrene
måske er blevet drillet lidt 😉
Vi vil gerne opfordre til at der er lidt forskelligt tøj i børnenes kasser. Vejret skifter rigtig meget i
denne tid og selv om solen er fremme fryser de små hænder stadigvæk.
Hilsen fra Kate og Maj-Britt

Førskolebørn
Vi er kommet godt i gang i førskolen og børnene ser frem til de dage vi har førskole.
Hvert barn har fået en mappe hvor de sætter ark ind i og en ”arbejdsbog”. I er som forældre altid
velkomne til at se i børnenes mapper/bøger, så I kan få et indblik i hvad de går og laver.
I denne måned har vi fokus på tal – det kan være nemt at tælle talrækken – men hvordan er det
lige tallet ser ud…
Vi vil også tage ind til fortælle time på Rødding bibliotek – Pernille fortæller fantastiske historier
(prøv at spørge jeres barn)
Hilsen Maj-Britt

