Ugebrev 14
Kære forældre
Påsken står for døren – og inden vil vi lige kort berette om ugen der er
gået.
HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK –
GENERALFORSAMLINGEN 19/4 kl.19.00 – Vi håber at se jer og at flere af
jer har lyst til at stille op til bestyrelsen. I kan som forældre præge vores
skole og børnehaven ved aktivt at tage del i bestyrelsesarbejdet.
Mandag: Fødselsdag for Agnes og velkommen til vores nye kammerat Oliver der
havde første dag i bh.
Stjernebørn var på basen og legede, der var godt gang i vand og sand, samt lege i
skoven i mindre grupper.
Månebørn var samlet på græsplænen til fælleslege. Her var der ”gammeldags lege” i
spil bl.a. ”Bro bro brille” og der var også tid til at afprøve lidt mindfullness i
børnehøjde.
Solbørn var på tur til naturlegepladsen, gyngerne svingede mega højt og der var flere
der tog forhindringsbanen på tid. Vi startede op med vores ”Fri for mobberi” og
børnene blev præsenteret for nogle af de foto plancher som vi skal arbejde meget
mere med i alle grupper. Alle solbørn bød ind med gode tanker og løsninger til, at
hjælpe en ven eller til selv at være en god kammerat. De var bare så gode.

Tirsdag:

Stjernebørnene fik besøg af Mette dagplejer og hendes søde børn. Vi var på basen og
legede i sandkassen, i hytterne og der blev også savet pinde ud.
Månebørnene var ved shelterne og her var der tillidsøvelser og samarbejdsøvelser på
programmet.
Solbørnene var på græsset og legede fælleslege. Der blev lavet teater om situationer
fra hverdagen og børnene deltog aktivt med at byde ind med gode løsningsforslag til
den aktuelle situation.

Onsdag:
Stjernebørnene har malet på deres æg og legede på basen.
Månebørnene var på tur til legepladsen. De legede fællelege bl.a ”Ståtrold” var en
succes og fik mange smil frem, især når de skulle befri hinanden.
Solbørnene var på tur til Vallekilde – på turen blev der talt om de mange forårstegn
der gør sig gældende lige nu. Motorikken blev udfordret gennem busk og krat og op
og ned.

Torsdag:

Stjernebørnene har været på ”dyrejagt” – turen gik til shelterne og børnene brugte
forstørrelsesglas mm. til at undersøge og studere de dyr de fandt.
Månebørnene har malet/tegnet på deres æg.
Solbørnene var på græsset her fik vi besøg af en gruppe børn fra ”Bevægelseshaven”
og deres to voksne. Der blev leget over det hele og vi fik hilst på vores tre nye
kammerater (Asta, Katrine & Carl) som starter 1/5. Vi fik også tegnet og dekoreret
vores æg.
Fredag: BÅLMAD – pandekager
Vi trillede æg fra bakken og der var små påskeæg til alle fra påskeharen.

Vi glæder os til at byde velkommen til vores nye kollega Jan som er uddannet
pædagog, Jan starter 1.maj.
Fra tirsdag d.25/4 vil Solbørnene deltage i børnehaveklassen en time over middag
sammen med en voksen fra børnehaven.

Tak for lån af jeres fantastiske børn – vi ønsker jer en god weekend og
påskeferie.
Information fra Morten Sørensen:
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