Nyhedsbrev Marts 2019
I denne måned afholder vi både fastelavnsfest, for børnehavens børn og så er der også børnecenter fest,
som vi håber i alle bakker op omkring. Til vores børnecenter fest, vil der komme en indbydelse ud, så husk
at sætte kryds i kalenderen den 26 marts.
Børnehavens personale arbejder med, de nye styrkede læreplaner og dette er en proces, som vil strække
sig over noget tid, inden vi alle har den nye under huden. Der vil undervejs være små justeringer i
hverdagen, som selvfølgelig er til stor gavn for jeres børn og disse ændringer vil i selvfølgelig bliver
orienteret om, når dette sker.
Der vil inden så længe, blive hængt af og tilmelding på til de 3 dage før påske. Sedlen vil hænge på døren til
SFOén.
SFOén har fået sig koblet på Tabulex, det er et system hvor i som forældre kan skrive direkte til os via jeres
mobil eller computer, her kan i:
* Skrive beskeder til os om hvornår jeres barn skal sendes hjem eller med bus
* Se om jeres barn er mødt ind.
* Skrive legeaftaler
* Skrive fridage på og ferie dage
Den første gang i logger på, skal i gøre det via jeres cpr nr. I finder det ved at skrive tabulex sfo og trykke jer
på som forældre. Har i problemer med noget så henvend jer gerne til os og vi vil sammen finde en løsning,
da dette også er nyt for os.
Alle førskolebørn er på systemet fra den 1 april, men allerede fra den 5 marts kan I logge jer ind.
Vi beder derfor alle forældre i førskolen (5.marts) og SFO forældre om at gøre brug af vores nye system.
For at gøre den daglige gang nemmere, kan man lægge en genvej ned på sin telefon = tabulex forældre.
Praktikanter:
Vi har Esben i virksomhedspraktik i ca. 12 uger. Han vil være tilkoblet børnehaven og SFOèn, derudover vil
han også være på skolen en dag om ugen.
I uge 10 og 11 har vi Cecilie som er en praktikant fra produktionsskolen i Esbjerg. Cecilie er i hverdagen i
Glad Zoo og det er igennem Glad fonden, at vi har et samarbejde om unge der kan komme i praktik hos os.
Vi siger farvel til Tina, som har været vores praktiske hjælper de sidste par måneder og som nu afslutter
hendes virksomheds praktik hos os i denne måned.
Med venlig hilsen
Helle C

Skovmyrer
Vores gruppe fik vokseværk i februar. Det er skønt med nogle flere børn. Derfor har Rikke den
sidste måned haft nogle timer hos om formiddagen, så vi kunne få taget godt imod de nye børn.
Vi har også haft besøg af et nyt kommende barn et par gange i februar – det bliver dejligt med
endnu ét barn på stuen til april.
Vi har haft fokus på sprog de sidste par måneder. Vi har synget, læst, rimet og fortalt historier.
”De tre bukkebruse” har børnene været helt vilde med at få fortalt. Historien har de efterfølgende
brugt i deres lege og på vores tur til Åtte bjerge. Det er skønt, når børnene tager det så meget til sig.
De kommende 2 måneder vil vi have fokus på ”Kultur”. Her vil vi blandt andet komme omkring
traditionerne fastelavn og påske.
Vi holder fastelavn i børnehaven mandag den 4. marts. Børnene må selvfølgelig meget gerne
komme udklædt.
Mange hilsner fra
Helle S

Haletudser
Vi siger stort tillykke med fødselsdagen til Johannes der bliver 5 år og Frederik der bliver 4 år.
Sidste måned arbejdede vi med sprog og her havde vi en fantastisk sprog uge, hvor børnene skulle
fortælle om deres familier og sammensætningen. Der blev vist film om forskellige familier og der
blev lavet stamtræ til hvert barn i form af en foldebog.
Vi arbejder de næste to måneder, marts og april med læreplanstemaerne kultur og kulturelle
værdier. Her vil vi snakke om fastelavn og påske og lave forskellige aktiviteter omkring dette i form
af kreative ting.
Nu nærmer foråret sig og da vi er meget ude, må i meget gerne give jeres børn termotøj med.
Men flyverdragten skal stadig være i børnehaven, da vejret er meget omskifteligt.
Mange hilsen fra
Kate og Lene

Frøer/førskolen
Så er vi endelig gået i gang med at øve vores færdigheder i førskolen. Alle kører på med krum hals.
I marts måned har vi ”endelig” fået den store bus, så vi vil tage ind til fortælletime på Rødding bibliotek.

I forhold til de nye styrkede læreplaner, som Helle har skrevet om, vil vi allerede nu gå i gang. Så i løbet af
marts måned vil vores emne være påske. Vi skal øve det motoriske, finde det kulturelle, se på naturen, det
musiske skal øves, sproget og vores kompetencer. Det hele vil handle om påske. Så allerede nu kan afsløres
at vi arbejder med historien omkring påske, der skal klippes/laves påskepynt, en påske skattejagt, tælle
påskeæg/kyllinger osv.
Uge 11 er digitaldannelse emneuge for hele børnehaven. Vi vil være m ed om formiddagen inden vi går op
og er fælles med 0. klasse. Her skal prøves de mange nye elektroniske ”legetøjs” dimser der er ankommet i
huset.
Vi har stadigvæk biblioteksdag om torsdagen, så ønsker I at få byttet bøgerne skal de bare med om
torsdagen.
Mange hilsner fra
Maj-Britt
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