Ugebrev 16
Kære forældre
Så er vi tilbage efter en forhåbentlig god påskeferie. Vi har i dag haft
besøg af vores nye kollega Jan som er ”skovpædagog” og vi ser frem til
et godt samarbejde, hvor Jan med sine mangeårige erfaringer kan
supplere os i vores naturpædagogik og være med til at skabe udvikling.
Det betyder desværre også, at vi skal tage afsked med Lis, som har
sidste dag torsdag 27/4 & Brian, der har sidste dag 28/4. Vi siger jer
begge mange tak for jeres indsats og godt samarbejde.
Fødselsdagskalender er hængt op ved indgangen til toiletterne.
Der mangler stadig ferieoplysninger på nogle børn – meld gerne tilbage
senest 28.april.
Vi ser allerede nu frem til vores forældremøde, som vi afholder mandag
d. 8.maj her i børnehaven. Vi glæder os til at kunne fortælle lidt om
vores nye tiltag i børnehaven, hvordan vi personalemæssigt er sat
sammen og hvad der er af fremtidsplaner for Skovbørnehaven.

Lidt fra ugen der gik:
Tirsdag: Leg på basen.
Onsdag: Stjernebørnene Månebørnene legede dåseskjul, det var en
udfordring for alle børnene at gemme sig og holde sig gemt, da de fleste
gerne ville være den der fandt de andre Solbørnene har været på tur og
hentede vores vildtkamera med hjem – vi glæder os til at se hvad der er
på billederne.
Torsdag: Fødselsdag for Ida Marie. Solbørn besøgte Bevægelseshaven
og fik hilst på vores nye kammerater som starter op 1.maj. Månebørnene
var på tur til ”Gravhøjen”. Stjernebørn var på tur til ”insektlandsbyen” og
fandt bænkebider og regnorme, som blev studeret i forstørrelsesglas.
Fredag: Fødselsdag for Anker. Bålmad – Vi lavede pizza. Der blev også
snittet og savet i bålhuset og fodboldbanen blev flittigt brugt af børn og
voksne.
Besøg af vores nye kollega - Jan var her et par timer og blev kyndigt vist
rundt på basen af børn og voksne.

I ønskes alle en god weekend 

