Ugebrev 17

Så gik den måned og maj står for døren. Der er sket meget i vores børnehave og vi har sagt farvel til to af vores gode
kollegaer. Vi har dog været så heldige, at både Brian og Lis har ønsket at være vikar, så vi ser dem helt sikkert igen.
Brian kommer og hjælper os i maj måned, hvor vi har personale der skal på kursus og vi starter op med nye børn.
Når døre lukkes åbnes der nogle nye – Anja som har været ansat i Anna´s barselsvikariat bliver fastansat fra 1-6-17.
Anna er tilbage i starten af juni. Derudover vil vi slå en 25 timers stilling op, som vi forventer besat efter
sommerferien.
Vi ser frem til at byde velkommen til vores nye kollega Jan som starter på mandag. Vi skal også byde velkommen til
nye børn. Velkommen til Villads, Katrine, Asta og Carl, vi glæder os til at lære jer og jeres familier at kende.
Husk: Vi har forældremøde mandag d.8. maj kl.19.00 indbydelse kommer snarrest.
Mandag:
Stjernebørn har været på tur til ”insektbyen”. Der er blevet øvet i at gå på række og stoppe ved ”det fælles
stoppested”, det er svært, men vi øver os.
Månebørn har været på tur til naturlegepladsen, hvor vi gyngede og legede forskellige lege. Vi øvede også på ugens
dage bl.a med en ny sang.
Solbørn har været i skoven og finde snobrødspinde til vores bedsteforældredag.
Tirsdag:
Vi havde besøg af elever fra CSU Holbæk og deres lærer Maria, som er mormor til August. De kommer igen efter
aftale, da de er i gang med at se de mange forskellige former for daginstitutioner. Vores nye trillebøre ankom og blev
taget imod med stor glæde.
Stjernebørn har været i gang med sav og boremaskine, da vi skulle lave hegn til vores runde bed.
Månebørn var på tur ud i det blå – og heldigvis var vejret dejligt og frokosten blev nydt midt i naturen og på
hjemturen gennem Højskolen var der fælleslege.
Solbørnene var på vandring til den ”nye skov” men da bondemanden var i gang med at arbejde i marken, blev turen
lagt udenom. Vi lavede bogstaver og skrev vores navne i jorden med pinde/sten vi havde fundet.
Onsdag:
Alle børn har hjulpet med at gøre klar til ”bedsteforældredag”. Vi har gjort vores bede klar og fundet snobrødspinde.
Torsdag: Vi har sagt farvel til Arthur, som skal starte i SFO. Så har vi også taget afsked med Lis og Brian – vi ønsker
dem alle god vind på deres nye vej.
Fredag:
Vi har afholdt bedsteforældredag – TAK for den store tilslutning og TAK for alle de smukke planter, vi er så
overvældet. Det bliver en ”fryd for øjet” at se de mange nye planter spire og gro i vores allesammens
SKOVBØRNEHAVE.

Tak for endnu en uge sammen med jeres dejlige børn og ikke mindst tak til alle ”bedsterne” for en dejlig dag.

