Nyhedsbrev Februar 2018
Nyt fra kontoret
I januar måned havde vi emne uge. Emnet var ”kend din by” . Else holdte et oplæg for børnene om
hvordan det var at være barn for ca. 60 år siden og hvor mange bu kker der var i Lintrup. Børnene
var også rundt og ﬁk taget billeder ved deres huse. Billedet blev sat på kortet over Lintrup sogn og
her kan alle se, hvor hvert enkelt barn bor. Derudover lavede, hvert barn tegninger af deres familie.
Emne ugen slu ede af med en fernisering, hvor både skole børn og børnehavebørn kunne gå rundt
ved hinanden og se de ﬂo e produkter der var blevet lavet. Vi ﬁk også besøg af Uge avisen, som
både tog billeder og interviewede.
I februar a older vi fastelavn i børnehaven, hvor alle børn må komme udklædt. Vi slår ka en af
tønden den 8. februar kl. 9.00. Denne dag får børnene en bolle med glasur og der vil være lidt slik i
tønden.
Uge 7 er der fællespasning for Børnehave og SFO pga. vinterferien.
Der vil snart blive sat sedler op med sommerferien- dsfristen for lmelding er den 15 marts. I
ugerne 27,28,29,30 og 31 er der fællespasning for SFO og børnehave. I uge 29 og 30 er der behovs
pasning og der er sat to personale af på en dag dvs. en l at åbne og en l at lukke. Har i spørgsmål
l de e så spørg endelig.
Med venlig Hilsen
Helle C

Skovmyrer
Vi byder velkommen l Huxi, som starter hos os 1. feb. Vi har to fødselarer i denne måned:
Frederikke fylder 4 år den 13. feb. Signe fylder 4 år den 20. feb. Stort llykke l jer - Vi fejrer dem
begge på stuen den 22. feb.
Vi holder fastelavn torsdag d. 8. feb. - børnene må meget gerne komme udklædt.
Vi har stadig fokus på emnet “sproglig kompetencer”. Vi arbejder bl.a. med rim og remser - hvilke
ord rimer egentligt? Det kan være lidt svært. Derudover synger vi, læser og fortæller historier.
God vinterferie l jer, der har det.
Mange hilsner Lene og Helle S

Haletudser og Frøer

I februar starter vi så småt op med emnet personlige kompetencer. Det vil omhandle lidt om de
færdigheder vi kan opøve. Feks. Det at holde på en blyant, klippe e er en streg, udholdenhed når
en opgave skal løses osv.
Vi vil lave fastelavnspynt og a older fastelavn d. 8. februar – kom rig g gerne udklædt
Februar byder også på vinterferie – god ferie l dem der er så heldige

Hilsen Kate og Maj-Bri

