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Kære forældre i Skovbørnehaven
En uge kan vi ikke rigtig kalde det – men dagene er fløjet afsted og lige om lidt kan vi gå på
Kr.himmelfarts ”ferie”.
Jeg vil gerne sige jer tak for jeres tålmodighed i denne tid, hvor vi er mange nye. Vi ved godt at
tingene ikke er som de plejer. Vi bestræber os på hver eneste dag at give alle børn en god dag i
børnehaven, hvor der fortsat er omsorg og tryghed, samt mulighed for udforskning og fordybelse i
naturen – samt LEG.
Angående vores rottebesøg, har vi været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og Odsherred
Kommune samt Mortalin. Vi gør det efter bogen og har været nødsaget til at fjernet de døde dyr,
som hang rundt omkring, da de desværre var ”spisekammer” for rotten. Vi tømmer
skraldespandene hver dag, og for en periode har vi lukket ned for spisning ved bålet, i bålhuset og
under halvtaget.
Jeg håber at mange af jer har mulighed for at deltage i dialog mødet på tirsdag d. 30/5-17 kl.17.0018.00.
Lidt fra dagene der gik
Mandag: Stjernebørnene har været på tur til ”Hviskeskoven”. Anja var tilbage fra sit kursus i ”Børn
&natur” så der er fuld gang i læring om de forskellige planter.
Månebørn gik tur til naturlegepladsen – på turen blev der øvet færdigheder i trafikken og de var så
gode og opmærksomme.
Solbørn var nede og besøge SFO/skolen.
Tirsdag: Stjernebørnene var nede i shelterne og lave bladtryk af de planter de havde lært om
dagen forinden.
Månebørn havde gang i en masse reb aktiviteter – der blev lavet en klatre bane og forsøgt at lave
en svævebane som ikke gik som planlagt, men vi arbejder videre med projektet.
Solbørnene var nede og se teater i Hørve-hallen, det var en fin forestilling og børnene var gode til
at lytte og følge med i det flotte teaterstykke. En dejlig oplevelse.
Onsdag: Stjerne – og månebørn har været på udflugt sammen. Der var fokus på naturens farver og
der var ”elevator” hejs, hvor de børn som havde lyst kunne blive hejst op og ned i et torv.
Solbørn var på tur ud over marken og var ude og gå ved raspen – lidt vildt at gå derinde og ikke
kunne se andet frem og tilbage! Der blev samlet forskellige insekter og afsluttet med en fortælling
der indeholdt lyde og effekter til stor fornøjelse for børnene.

God weekend til jer alle.

