N YHEDSBREV
Uge 2 2019
Ugeplan uge 3
Udegruppe (myrerne + Malthe og Lukas)
Myrer og Frøer: fortælletime kl. 8.30
Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + samling i gymnastiksalen
Alle: Fortælletime
Onsdag
Humlebier: Yoga
Udegruppen (Humlebier)
Torsdag
Humlebier: trin for trin
Fredag
* Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj.

Mandag
Tirsdag

NYT FRA LARVERNE
Så er vi godt i gang, børnene nyder at lege
sammen igen efter en god lang juleferie.
Der er opstået en ny bus-leg, hvor de sidder
på en hylde, der kan kun sidde tre på hylden af gangen,
så det kan også give konflikter at blive den, der ikke kan
være der, men også en god lære proces at vente til der
bliver plads, selvom det er svært.
Vi har et par gange været på BH's legeplads, det har
været en fantastisk god oplevelse, nye udfordringer,
nye ting og hvorfor kan jeg ikke nå jorden på cyklen.
Selv de yngste har nydt at lege og undersøge derude.
Rent motorisk er der også andre udfoldelsesmuligheder
derude.

Vi vil i den kommende tid have lidt ekstra fokus på
motorisk træning. Her gælder det om, at lade børnene
være med, øve sig og få små sejre.
Så som selv at kravle op på puslebordet, selv kravle op i
krybben, op på stolen, gå op af trappen, øve sig i at tage
tøj af og på. Tumle i puderummet, øve balance, hoppe
fra puderne, kravle over og under osv.

NYT FRA BØRNEHAVEN
Hverdagsrutinerne er så småt ved
at indfinde sig. Udegrupperne er
igen i gang.
Fortælletimerne tirsdag og onsdag bliver brugt til
historier, sange, sanglege og spas. Børnene er rigtig
gode til at være med. Det kræver noget at skulle
sidde roligt og være opmærksom på den der taler
eller synge med på sangene. Men efterhånden er alle
med og jeg tør godt sige at alle nyder denne stund.
Derfor er det stadig vigtigt at børnene er her inden kl
08.30 tirsdag/onsdag. Hvis man ikke kan komme så
tidligt må man vente med at komme ind til kl. 9.00,
hvor der skal spises frugt.

Mange børn elsker at være med til at gøre
formiddagsfrugten klar.
Om det er at skrælle gulerødder, skære æbler eller
som her smøre rugbrød, giver det øvelse i øje til
hånd koordination og fingermotorik.

DET ER GODT AT HAVE EN VEN
Når man går i børnehaven giver det en stor tryghed
at man kender både de voksne og de andre børn,
men det har også stor betydning for børn at have en
god ven. En man kan dele sine oplevelser med og
som man kan stole på.
I børnehaven understøtter vi legefællesskaber og
guider til at være sammen på en god måde.
Vi hjælper børnene med at komme ind i lege på en
god måde, så de andre får øje for det man kan bidrage med til legen.

VINTERFERIEN
Som jeg allerede har skrevet er det nu, vi har brug for at vide om man har et pasningsbehov i uge 7 (11. –
15. februar)
Det er vigtigt at overveje om der er brug for pasning alle dage eller om der kunne være enkelte dage, hvor
mormor eller onkel Orla gerne vil have besøg.
Det er vigtigt for min planlægning, da jeg gerne vil kunne bruge mit personale, der hvor der er et behov.
Husk at give besked senest på onsdag den 16. januar!

GOD WEEKEND
KLAUS

