Nyhedsbrev maj 2016
Månedens tema
Foråret er over os, og det nyder vi i børnehaven. Vi er meget udendørs og holder øje med alt
det, der sker i naturen lige nu. Vi ser på knopper, der er ved at springe ud, kerner, frø og spirer.
Det nye tema for maj og juni er: ”Naturen og naturfænomener”, så vi fortsætter med at
udforske, undersøge og nyde naturen.
De, der har haft sommerblomster med, har allerede været i gang, og skal nu selv passe deres
blomster i løbet af foråret. Det pynter flot på vores legeplads
Solcreme
Husk at smøre børnene hjemmefra, så smører vi dem igen over middag på de dage, hvor der er
brug for det. Børnehaven har solcreme.
Hallen
Vi er som udgangspunkt i hallen hver fredag. Vi ser helst, at børnene løber på bare fødder så de
står godt fast, det styrker deres koordinationsevne. Derfor vil vi bede om behageligt tøj og
ingen strømpebukser disse dage.
Musikfestival
Fredag d. 27. maj. 2016 deltager vi til Blåbjerg Børnemusikfestival, som afholdes i Outrup.
Vi er allerede godt i gang med at øve sange.
Vi deltager i optoget, som går gennem Outrup by kl. 12.40– 13.00.
Vi skal på scenen ved anlægget kl. 13.30 (OBS: Det kan blive lidt før)
Alle deltagende institutioner stiller med nogle hjælpere. Vi skal uddele boller og saft til børn,
der har været på scenen, stå lidt vagt ved søen og bage nogle kager. Vi skal bruge to til
bagning, to til udlevering og en som søvagt.
Sig gerne til, hvis der er forældre/bedsteforældre, som kan hjælpe denne dag. Når vi er på
scenen, har man selvfølgelig fri til at kunne se os.
Ellers håber vi på jer som tilskuere

Sommerfest
Sæt kryds i kalenderen d. 2. juni. Der holder vi sommerfest i børnehaven for forældre og
søskende. Invitationen kommer snart.
Kalender
- Tillykke til Asger, som har fødselsdag i denne måned 
- D. 5. maj: Kr. Himmelfartsdag, børnehaven er lukket
- D. 6. maj: Børnehaven har lukket
- D. 16. maj: 2. Pinsedag, børnehaven har lukket
- D. 19. maj: Åbent hus i Børnehaven og på Skolen
- D. 27. maj: Musikfestival
- D. 2. juni kl. 16.30 -19.30: Sommerfest
Glade forårshilsner fra
Personalet i Blåbjerg Børnehave
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