Nyhedsbrev Januar 2019
Håber I alle er kommet godt ind i det nye år.
Vi glæder os l at høre alle børns fortællinger om deres juleferie og ser frem l et nyt dejligt center
år.
Uge 4 har vi en sproguge sammen med skolen, de e har vi hvert år men, med forskellige emneremnet hedder ”dig og mig” hvor børnene både skal bruge deres sproglige kompetencer og det
skri lige.
I uge 11 a older børnehaven en digital uge- hvor børnene skal afprøve forskellige digitale midlerlige fra programmering, farve kendskab og motoriske lege.
I februar måned skal jeg på skolebænken igen for at tage to ledelses moduler, de e medføre at der
vil være vikar i de mer jeg har børne d. Forløbet strækker sig over et halvt år, hvor jeg af og l skal
afsted- men har dog også stadig lidt børne d i denne periode.
I e eråret skal Maj-Bri på skolebænken og deltage i et læringsforløb. Som strækker sig over nogle
uger med 1 dags kursus.
Ud over busture, gåture, besøgs ture, motorik uge og leg og læring omkring naturen (det grønne
ﬂag) er vi i fuld gang med at planlægge den årlige koloni.
Mange hilsner
Helle Chris ansen

Skovmyrer
Den 1. januar fylder Julia 3 år - stort llykke l hende.
Vi siger farvel l Huxi og Frederik, som rykker op l haletudserne den 7. januar.
Vi har rig gt fået julehygget i december. Det er blevet l ture l Ribe, Rødding og e er juletræ.
Vi har bagt og fået lavet forskellige slags julepynt. Vi har nået en del trods mandefald på
grund af skoldkopper.
I januar og februar skal vi arbejde med læreplanstemaet “sprog”. Vi vil blandt andet have
fokus på rim og remser og historiefortælling. Vi skal også have en temauge i hele
børnecentret i denne periode.
Mange hilsner
Helle S

Haletudser
Så er December gået.
Håber i alle har kunne holde Julle og Bertha ud og at de ikke har lavet for meget ballade.
Vi har julet rig g meget. Vi har været ude og fælde byens ﬂo est juletræ.
Ribe vikingemuseum var vi også ude og besøg. Julemor fortalte om Peters jul.
Julegaverne er klar l at blive givet l mor og far. Det er bare så spændende, de kan næsten ikke holde det
ud mere.
Så har vi også ha rig g god d l at lave julehygge/julepynt.
Så en rig g dejlig December. For både store og små.
Vi siger også stor llykke Celina som bliver 4 år, Simone og Axel 5 år i Januar.
7 Januar siger vi velkommen l Huxi og Frederik som bliver nye haletudser.
Fra det nye år, vil vi gøre børnene mere selvhjulpende blandt andet ved at give børnene lov l selv at
bestemme række følgende i madpakken. Bare så I er obs på det.
Vores lærplanstema i Januar er Kommunika on og sprog.
Husk at kigge løbende med ski etøj.
Godt nytår l jer alle.
Hilsner fra Kate og Lene

Frøerne
Velkommen l et nyt år – et år hvor der vil ske rig g meget for jeres børn og en ny d begynder e er
sommerferien.
I januar skal vi fortsat være sammen med 0. klasse tre gange om ugen.
Læreplanstemaet i januar er sprog. Vi arbejder også videre med at lære at holde på blyanten,
skriveretningen og at kunne skrive vores navne.
I uge 4 er vi med l emneugen som handler om dig og mig (se udsendte meddelelse omkring billeder af
familien.)
Hilsen Maj-Bri

