Nyhedsbrev Februar 2019
Det er med stor sorg at vi i januar måned måtte meddele børn, forældre og ansatte, at Tobias på tragisk vis
døde i et trafikuheld. Vi har været ude ved forældrene og der var ingen tvivl om, at moderen lagde stor
vægt på, hvor meget Tobias holdte af, at komme hos os og hun ville gerne takke både børn, personale og
forældre for den dejlige, men korte tid Tobias havde hos os.
På grupperne har vi snakket om dødsfaldet og børnene har på, hver deres måde spurgt ind til forskellige
ting, som vi har prøvet at svare på. Vi takker for, at i alle var hurtig til at læse beskeden og tog snakken med
jeres børn, så vi dagen efter kunne samle lidt op på evt. spørgsmål m.m
Pengene som der er blevet samlet ind, går til en sten, hvor der skal være en af børnenes tegninger på som
moderen ønsker.
Januar har også været en måned, hvor vi i uge 5 havde emne uge og to af dagene samarbejdede vi med
skolen omkring sangen ”Dig og Mig” som vi skal bruge til byfest ugen. Emneugens emne var ”dig og mig” i
forhold til ens familie, så der blev lavet stamtræ ud af de flotte billeder I havde med, snakket og set film om
forskellige måder at være familie på m.m.
I februar måned har vi fællespasning i uge 7 med SFOèn. Den seddel der hænger på SFO døren er den
seddel med de børn der er tilmeldt, er der ændringer så giv gerne personalet besked så vi kan rette sedlen
til.
Med venlig hilsen
Helle Christiansen

Skovmyrer
Velkommen til Sofia, Carl og Marius, som starter hos skovmyrerne d. 1. feb.
Vi har haft emneuge i uge 5, som omhandlende “Dig og mig”. Hvert barn har lavet deres eget
stamtræ. Det har givet anledning til mange gode snakke.
Hvad er en familie?
Mormor og farmor kan også kaldes bedstemor.
Farfar er fars far.
I februar skal vi fortsat arbejde med læreplanstemaet “sprog”. Vi vil blandt andet have fokus på
rim og remser og historiefortælling.
Husk at komme forbi vores væg i gangen. På væggen og i glasskabet hænger jeg jævnligt
nye ting op, så I kan følge med i, hvad vi arbejder med. Lad gerne børnene fortælle….
Mange hilsner
Helle S

Haletudser
Vi siger stort tillykke til Frederikke og Signe som bliver 5 år i Feb.
Januar er allerede gået. Og vi er kommet godt i gang efter jul og nytår.
Februar måned er læreplanstema stadig sprog.
Torsdag bliver vores udedag. Vi vil i mindre grupper på skift tage på tur med den lille bus. Og dem som er
tilbage laver noget andet enten rim og remser / spilledag osv for netop at styrke vores sprog.
Vi har lige haft emneuge hvor vi har snakket meget med børnene om hvem vi er i familie med. og set nogle
film. En af filmen handlede om en døv familie. Og vi har lavet et stamtræ, som de gik meget op i. En super
hyggelig uge.
God vinterferie til jer som har det.
Husk altid at have noget varmt tøj i kurven.
Vh Kate og Lene

Frøer
Velkommen til Sebastian som starter hos os 1. februar
Vi har i januar snakket meget om vores familie, lavet stamtræ og set mange film om hvordan familier kan
være sammensat. På vores væg kan I se de ting vi har arbejdet med.
I februar er der stadigvæk fokus på sprog – vi gætter gåder sammen med 0. klasse og hvor kommer jeres
børn med nogle herlige forslag til løsninger.
Efter vinterferien i uge 8 vil der hver tirsdag formiddag (9.30 – 11.30) være ”rigtig” førskole. Vi vil arbejde
med et forløb der hedder følg frøen. Her sættes der fokus på blyantsgreb, følge linjer med blyant, små
opgaver med sortering af billeder og tal osv. Hvert barn får sin egen mappe som man gerne som forældre
må kigge i. Vi skal se på tallene og få lidt styr på hvordan de ser ud.
Ellers fortsætter vi med at være sammen med 0.klasse som vi plejer og biblioteksdag er stadigvæk torsdag.
D. 18 februar siger vi også Velkommen til Sonia som rykker op til frøerne.
Hilsen Maj-Britt

God vinterferie til alle

