Nyhedsbrev September 2018

August /September
Håber I alle har haft en god ferie, det er dejligt igen at se jer alle sammen.
Vi har sagt farvel til Lucas, Mathias, Jonas, Maria, Sofie og Frederik som skulle starte i skole og vi vil gerne
ønske dem god vind fremover og tak for de år vi fik sammen, en stor tak til jer forældre for et godt
samarbejde. Vi glæder os til at se jeres børn i SFO.
Denne og næste måned er der meget på programmet først og fremmest er der vores koloni som er den 30.
august til den 31. august. Jeres barn skal være her senest 8.45 den 30/8. Der er blevet sendt lister ud med
hvad, i hver især skal medbringe af mad og en pakke liste. I år skal i hente jeres barn her i børnecentret fra
kl.14.00 og inden kl. 16.00. Temaet i år er de olympiske lege.
Den 5. september er der forældre kaffe fra kl. 15 til 17.00 hvor vi vil fremvise billeder fra kolonien- dette er
både for SFO, børnehavebørn, forældre og søskende.
Den 14. september holder vi igen en kaffedag fra 14.00-16.00- dog er det for at sige farvel til Else Jørgensen
som nu går på efterløn. Vi håber mange forældre/børn/søskende vil komme og sige farvel til Else.
Vigtige Datoer:
21/8 Anderledes dag med skolen
30/8-31/8 Koloni
5/9 Kaffedag 15.00-17.00 (koloni billeder)
14/9 Afslutning for Else 14.00 til 16.00
I uge 33 startede vi de nye grupper op og både børn og voksne skal lige finde sig til rette, men vi alle er
sikker på at det nok skal blive godt.
Karin som er i skoledelen har fået nogle timer hos os i børnehaven og SFOèn. Personalet i SFOèn vil bestå af
Rikke, Steen, Karin og Helle C.
Med venlig hilsen
Helle C

Skovmyrer
Velkommen tilbage alle sammen efter sommerferien. Der er sket lidt siden da... Den 1. august
startede Kasper hos os og den 1. september starter Esias. Desuden rykkede Katrine, Emma, Carl
Frederik, Matias, Johannes og Magne sammen med Lene op til Haletudserne. Desværre siger vi
også farvel til Sebastian, som rejser hjem til Moldova. Skovmyrerne er nu en hel ny gruppe og
består nu af 6 børn og 1 voksen. Børnene skal lige vænne sig til disse forandringer og finde sin
plads i gruppen. Derfor vil der i september være fokus på læreplanstemaet “Social og personlig
kompetence”. Vi vil blandt andet læse om, hvordan det er at starte i børnehave, om venskaber og
vi får også besøg af bamesven.
Mange hilsner fra Helle S

Haletudser
Velkommen tilbage fra sommerferie. Håber i alle har haft en dejlig ferie. Vi siger goddag til nye
haletudser Katrine Emma Johannes Carl Frederik og Magne. Vi vil holde til i Sfo. Og som noget nyt
er det jo kate og Lene som er de nye voksne på stuen. I August og September vil bla. tage på ture
ud af huset, bage eftermiddagsbrød, have om fri for mobberi og meget andet. Vores
læreplanstema er Social og Personlig kompetence. Og så skal vi snart på koloni, Jubi. Det glæder vi
os rigtig meget til.
Sommerhilsner fra Kate og Lene

Frøer
Velkommen til alle i frøgruppen: Mads, Asbjørn, Frida, Christian, Mathilde, Salix, Frederik J. og
William.
Vi har både fået nyt grupperum og nyt rum oppe på skolen. 3 formiddage om ugen er vi sammen
med O. klasse i vores rum på skolen (I er velkomne til at komme og se vores rum). Sammen med O.
klasse leger vi, tegner, bygger med Lego, spiller spil, se hr. skæg, leger bevægelseslege, motorisk
dans, fri for mobberi, massage osv.
I september vil vi også tage ind på Rødding bibliotek til fortælletime.
På døren ind til vores grupperum er der en ugeplan så dagene/tidspunkter kan ses.
Læreplans tema i denne måned er social og personlige kompetencer. Vores udfordring er at lære
de nye rutiner med ringe tider og at de må lege på skolens legeplads i frikvartererne. Vi øver fælles
beskeder og at man kan hente ting og så komme tilbage til gruppen – også selvom vi er på skolen.
Det er dejligt at se jeres børn igen og komme i gang med nye kapitler af deres børnehaveliv.
Hilsen Maj-Britt

