Nyhedsbrev November 2018.
Oktober måned stod i krop og bevægelsens tegn. Vi havde både en uge
med projektet ”hej skal vi lege”, brug af hallen og en fælles mo onsdag.
Personalet har alle været på opfølgningskursus i førstehjælp, og har fået
genopfrisket de e.
I vil oplever at der er en del nye voksne, der kommer og går i vores hus.
De e er prak kanter og så har vi også 2 pt. i ny e jobs som er i huset i
første omgang i ﬁre uger og dere er evt. kan forlænges med ﬂere
måneder. Vi er glade for disse borgere, da de laver mange af de prak ske
opgaver, der gør at vi så har mere d l børnene. Derudover har de
forskellige kompetencer, som vi drager ny e og glæde af.
Nu nærmer den sig snart l, at vi laver hemmeligheder sammen med børnene, inden vi ser os om,
er det jul. Vi er skal også ud for at hente byens juletræ, som er en fast tradi on. Alle børn og
voksne i børnehaven, kører ud l Niels ved Lintrupvej- her står Henning Fisker klar l at vise
børnene træet der skal fældes.
Da der var for få lmeldte børn mellem jul og nytår holder vi lukket. Allerede inden længe vil der
også kommer sedler op ang. uge 7.Sedlerne hænger både på SFO døren og nede ved skovmyrernes
køleskab.
Husk at give børnene godt med tøj med og tjek ski etøj.
Med venlig hilsen
Helle Christiansen

Skovmyrer
Julia starter hos skovmyrerne 1. nov. Hun er lige ﬂy et l byen sammen med sin familie.
Velkommen l Lintrup børnecenter l hele familien.
16. nov. fylder Esias 3 år - stort llykke l ham.
Vores “Hej skal vi lege”-uge i uge 41 gik rig g godt, og børnene nød at være i hallen ﬂere gange på
en uge. Ugen blev slu et af med mo onsdag, hvor der rig g blev gået l den. Derudover har vi her
sidst i oktober arbejdet med 1. hjælp. Det har børnene gået vældig meget op i.
I november vil vi stadig have fokus på “krop og bevægelse”. Vi vil lave motorik i hallen og på stuen,
synge sange om kroppen, øve selvhjulpenhed m.m.
Den 27. nov. tager hele børnehaven på bustur - vi skal hente byens juletræ.
Den 29. nov. holder vi juleklippedag for hele børnecentret. Vi håber, at I har mulighed for at
komme l denne hyggelige dag.

Venlig hilsen
Helle S

Haletudser
Så er der d l en lille hilsen fra os igen. Vi siger llykke med fødselsdagen l Katrine som bliver 4
år.
Så nærmer julen sig og vi er i gang med at lave hemmeligheder l jul. Meget koncentra on skal der
bruges her, så derfor er vi gået lidt før i gang.
Vi arbejder stadig med krop og bevægelse november med. Oktober havde vi “Hej ska vi lege” og
fælles mo onsløb med skolen som falder i tråd med læreplanstemaet. November vil vi snakke om
førstehjælp i børnehøjde. Hvad betyder førstehjælp? Hvad skal vi være opmærksom på ? Hvad
betyder det at ringe 112?
November måned vil vi også snakke om sund mad i den anledning vil vi lave mad over bål.
(nærmere info følger)
Vi skal hente juletræ d. 27 nov. Så husk juleklippe dag d. 29 nov.
I uge 45 for vi Amanda en pige fra Kongeåens e erskole, som skal være i prak k her hos os i 4 uger.
Hun vil være på ski i de forskellige grupper bare for at snuse l faget.
Husk vi er meget ude og på tur, så masser af varmt tøj.
Vh Kate og Lene

Frøer
I november måned vil arbejde videre med krop og bevægelse. Sammen med 0. klasse er vi i hallen
om torsdagen, hvor vi laver forskellige læringsspil med bevægelse.
Vi skal også l at lave hemmeligheder for julen nærmer sig jo.
I november måned vil vi have fokus på at skrive vores eget navn. Når man lærer at skrive bogstaver
skal der huskes på læseretning og at alle store bogstaver starter oppe fra og ned.
Der er desværre ikke fortælle me i november, da vi ikke kan få en stor bus.
Vores biblioteksdage vil også foregå i november. Vi låner bøger på skolens bibliotek og må tage
dem med hjem l lån. Den første dag var en stor begivenhed, at bøgerne skulle tjekkes ind for at
låne dem.
Hilsen Maj-Bri

