Nyhedsbrev Oktober 2014
Myggen sa’ en dag til loppen

Edderkoppen mim man mumled

Jeg er sur på edderkoppen

mens den sad og gim gam gumled

Om et lille øjeblik

jeg ku’ li’ at hygge mig

Gir’ jeg den et myggestik

med en lække myggesteg

Stikken stokken stakken

stikken, stakken, stykken

Så fik den en på frakken

og derpå åd den myggen.

En sjov efterårssang, der
passer godt til vores tema
om sprog. Der er nogle
skønne rim som børnene
synes er sjove at synge, ja så
sjove at de slet ikke kan
synge for bare grin. 

Månedens tema
I oktober og november måned er læreplanstemaet SPROG. Det vil sige, at vi har øje
for aktiviteter, bøger og lege, hvor børnene bliver nysgerrige på, hvad sproget kan.
Det kan være at sætte ord på følelser, at lære noget om, hvordan man aflæser
kropssproget, at børnene bliver bekendt med deres navne og ikke mindst vil vi
opfordre børnene til at fortælle. Og så handler det også om rim og remser, der giver
børnene en fornemmelse for rytmen i vort sprog.
Efterårsferie
Efterårsferien nærmer sig. Det betyder, at der ikke er så mange børn i børnehave.
Det betyder også, at vi får besøg af de SFO børn, der er tilmeldt. Der vil være leg på
tværs af aldre og det vil være spontane aktiviteter, der bliver sat i gang.
Personale
I forbindelse med at Birthe ikke er i børnehaven mere, er der lidt forandring i forhold
til personalet. Kia, der er pædagog på skolen, er fremover at finde i børnehaven om
onsdagen og fredag morgen, og Birgit går i begynderklassen mandag kl. 11.30 i to
lektioner. Frands er fremover den daglige leder og vil komme i børnehaven dagligt.
Vi vil gøre alt for, at det bliver så skånsomt som muligt for vore børn i børnehaven.

Praktisk
For at lette i dagligdagen vil vi opfordre til, at der er navn på madkassen.
Vi er i hallen hver fredag og vi har lagt mærke til, at de børn, der har cowboybukser,
strømpebukser eller andet stramt siddende tøj på er meget begrænsede i deres
motoriske bevægelser. Det synes vi er en skam så mange har løbet i underbukser,
men det bliver for koldt i vintermånederne. Vi vil derfor opfordre til løst behageligt
tøj om fredagen ;).
Vi vil også opfordre til at holde øje med børnenes kurve, er der underbukser nok, en
ekstra trøje og i det hele taget tøj efter årstiden.
TAK
Følg med på tavlen
Vi skriver (i spiralblokken) lidt om hvad vi har oplevet den pågældende dag. Derved
kan I bedre følge med og måske lettere få en snak med jeres børn om det hjemme
Kalender
Den årlige Lanternefest afholdes torsdag den 3.11.2016. Nærmere program følger.
Bedsteforældre juleklip tirsdag den 29.11.2016
Børnejulefrokost holdes i år i børnehaven torsdag den 8.12.2016

Glade efterårshilsner fra personalet i Blåbjerg børnehave

