Nyhedsbrev april 2014
April måned og foråret er over os, det nyder vi også her i børnehaven. Vi taler, rimer og synger
om forår, og vi er meget udenfor i denne tid. Vi har også haft en dejlig dag med madlavning
over bål i Oasen.
Vi vil igen i år give børnene mulighed for at have deres egne blomster i børnehaven, som de
skal passe og pleje.
Derfor bedes alle børn hver medbringe 2 blomster, som vi kan plante ud i krukker på
legepladsen, så er de selv med til at passe dem her i foråret.
Månedens tema
I februar, marts og april arbejder vi dybere med følgende to temaer fra De pædagogiske
læreplaner: Sprog samt Krop og bevægelse.
Derfor har vi i april talt en del om sanser og afprøvet dem. Vi har talt om, hvad kroppen består
af inde i og uden på, og tegnet omridset af vores kroppe, som vi nu er ved at dekorere.
På væggen i stuen har vi lavet en ”Rim- remse- tavle”, hvor der nu hænger mange af de rim, vi
kender. Når de hænger i stuen bliver alle mindet om at bruge dem, og det er sjovt for børnene
at vælge, hvilke vi skal sige. Der vil løbende komme nyt op og hænge, ligesom der kommer et
nyt rim hver måned, som vi gentager dagligt.
Nye børn
Velkommen til Asger, som er startet i vores børnehave. Vi glæder os til mange gode oplevelser
sammen med dig
Det kribler og krabler i børnehaven
..af myrer og biller…
Vi har ofte talt om, at de to grupper af børn skal have navne, så vi ikke behøver kalde dem de
ældste/ yngste. Da vort slogan er ”Helt ude i skoven for dit barns skyld”, måtte det være noget,
man kan finde i en skov. I skovene her omkring er der mange myrer og biller, så derfor blev det
nu til gruppenavne her ved os. Gruppen af de yngste hedder myrer, og de ældste hedder biller.
Det er muligt, vi bytter lidt rundt på gruppesammensætning efter sommerferien, det må vi se.
Ny ugeplan
Som der er givet info om via tavlen, er vores ugeplan nu ændret således:
Tirsdag: Vi går i hallen
Onsdag: Maddag og skolegruppe
Torsdag: Turdag
Fredag: Sidste fredag i måneden har vi besøg af dagplejen.
Påskeferie og sommerferie
Vi beder jer være opmærksomme på, at det almindelige program ikke kører i ferier, derfor
ingen maddag onsdag d. 16. april, hvor mange har påskeferie.
Inden længe begynder vi på planlægning af sommerferie, og der vil snart komme et opslag op
til afkrydsning af, hvornår I forventer at holde ferie.
Børnehaven har lukket i ugerne 29 og 30.
Overnatning for billerne
Der arrangeres overnatning i børnehaven for billerne. Det bliver d. 20 til 21.juni 2014. Der
kommer mere info, når vi nærmer os.

Kalender
D. 17-21. april: Lukket: Påskehelligdage
Musikfestival d. 23. maj i Outrup. Vi får brug for bedsteforældre/ forældre til at hjælpe på
pladsen, kagebagning mv. Sig allerede gerne til nu, hvis I har mulighed for at give en hånd med
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