Ugebrev 36

Kære forældre
”Regn Regn gå din vej vi vil ikke se på dig – sol sol kom igen for du er min bedste ven”
En remse vi har sagt ofte i denne uge – ikke fordi vi ikke kan li´at hygge os i regnen, det kan vi godt men det
er nu også sjovt med lidt sol og om ikke andet bare tørvejr.
I denne våde tid oplever vi, hvor nødvendigt det er at børnene har to sæt regntøj og gerne også dobbelt op
på gummistøvler. Der er flere forældre der har spurgt til, hvor meget skiftetøj der skal ligge på børnenes
garderobe og som minimum bør der være to-tre ting af hver del. Vi opfordrer til at i hver fredag får taget
tasken med hjem, så i kan fylde op. Vores børnehaven har ikke det store udvalg af ”lånetøj” og vi har ikke
andre muligheder end at ringe til jer, hvis vi ikke har noget skiftetøj! Vi låner ikke tøj fra børn til børn.
Velkommen til Julius & Ludvig som er startet op i vores børnehave 1/9, vi glæder os til at lære jer og jeres
familie at kende.
Vi har i øjeblikket haft Maja inde som vikar, hun skal hjælpe os når Jan skal ind og opereres.
Så har vi været så heldige at få besøg af to pædagog studerende, som er ved at skrive deres
bachelorprojekt, de skriver om ”børnepauser” og det synes vi er meget spændende og glæder os til at følge
de observationer de gør sig og dele viden med dem. De har lavet et lille opslag ved info tavlen, hvor i også
kan give tilladelse til at de må filme jeres børn til brug i opgaven.
Stjernebørnene må gerne medbringe en tom mælkekarton.
Lidt om ugens aktiviteter:
Mandag:




Stjerne: Dialogisk læsning, vi leger hjemme på basen.
Måne: Hjemme på basen, vi maler, se gerne de flotte malerier under halvtaget.
Sol: Børnemøde i monsterskoven. Børnene kom med deres idéer til lege, ture og ikke mindst
menuen til vores overnatning.

Tirsdag:




Stjerne: Dialogisk læsning og tur til højskolen.
Måne: Ude at gå tur, finde insekter og andre smådyr.
Sol: Skovhygge i den ”nye” skov – som solbørn og voksne selv har indrettet.

Onsdag: En dag med mega meget regn, derfor delte vi børnene op i hold og legede inde og ude.




Stjerne: Dialogisk læsning, vi leger hjemme så de nye børn lærer vores base at kende.
Måne: Vi var inde og lege
Sol: Leg inde og ude.

Torsdag: Vi startede dagen med dejlig varm jordbær the.
 Stjerne: Dialogisk læsning – leg på basen.
 Måne: Tur til shelter, her spillede vi naturbanko.
 Sol: Leg i skoven.
Fredag:


Båldag – bagte kartofler med hvidløgssmør  - OVERNATNING MED SOLBØRNENE

