Nyhedsbrev Maj 2018.
I Maj måned sker der en masse spændende i børnehaven. Vi skal hejse vores Grønne flag sammen
med borgmesteren den 18 maj kl.14.00 og derefter er der kage og kaffe til alle børn, forældre og
søskende. Vi håber alle vil fejre denne dag med os.
Den 23 maj afholder vi forældremøde fra 17.00-19.30, hvor Hanne som er konsulent for ”fri for
Mobberi” kommer og fortæller om konceptet, på en humoristisk måde. Derefter vil de forskellige
grupper fortælle og vise film om de pædagogiske tiltag vi laver i huset. Gå ikke glip af denne aften.
Vi skal/har måtte fælde vore store flotte kirsebærtræ- som jo ellers blomstrer så flot. Træet er
desværre råddent og er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarlig mere. Pladsen skal selvfølgelig ikke stå
tomt, så vi laver nok en pilehytte og planter evt. nogle frugt træer.
Husk at smøre jeres barn ind i solcreme hjemmefra (kun ved for høj uv index) og vi vil smøre dem
igen over middag. Børnehaven har solcreme som er af en type uden parabener, farvestoffer og
parfume.
Med venlig Hilsen
Helle C

Skovmyrer
Velkommen til Mathilde Østerhaab som starter 1. maj. Vi har 2 fødselarer i maj: Mathilde fylder 3
år d. 4. maj Matias fylder 4 år d. 26 .maj. Stort tillykke til dem begge.
Her i maj og juni har vi fokus på læreplanstemaet “Natur og naturfænomener”. Vi vil blandt andet
passe vores højbede, tage på busture ud i naturen, og undersøge og studerer insekter med
forstørrelsesglas. Vi bruger stadig styrkerne i vores aktiviteter, samtaler og lege. Børnene er
allerede blevet dygtige til at bruge ordene. Vi hører ofte “Vi samarbejder”, “jeg er modig”, “Han er
venlig” og “Vi er nysgerrige”. Hører I også dem derhjemme?
D. 16. maj har vi maddag, hvor børnene skal være med til at lave vore middagsmad.
Husk også at vi hejser det grønne flag d. 18. maj. kl 14.00.
Solen kigger frem engang i mellem, så husk at smører jeres barn med solcreme om morgen. Vi
smører børnene igen til middag - vi har solcreme.
Venlig hilsen Lene og Helle S

Haletudser/førskolebørn
I maj måned tager vi rigtig fat i vores projekt om natur og naturfænomener.
3 torsdage i træk vil vi bruge området omkring viggos søer. Vi vil opholde os hele dagen dernede –
se særskilt seddel der er udsendt.
Vi vil også lave et lille spire projekt med pralbønner som børnene først skal passe i børnehaven og
senere hjemme hos jer.
Sideløbende arbejdes der stadigvæk med styrkerne – vi har læst en del om morten skildpadde som
kan være rigtig godt til at bruge de styrker vi arbejder med. I kan stadigvæk se i vores montre hvad
vi har lavet/læst om. Måske kan I som forældre ikke rigtig se ud fra bogen hvad vi har læst om,
men spørg jeres barn de ved det 😊
Hilsen Kate og Maj-Britt

Førskolebørn
Vi har øvet rigtig meget tal. Hvordan de ser ud og hvordan de skal skrives. Vi er så småt begyndt på
miniløk som er et spil der udvikler logikken og det at kunne sætte tingene sammen.
Der har været meget fokus på at man er nødt til at vente på tur. Selvom man godt ved svaret skal
man nødvendigvis ikke bare svare. Denne øvelse vil der arbejdes videre på.
Vi tager igen til fortælletime sidst i måneden
Hilsen Maj-Britt

