Nyhedsbrev august 2016
Vi skriver nu august, og hverdagen er så småt ved at vende tilbage igen… det er nu også
dejligt.
Det betyder, at vi fra uge 33 er ved at være tilbage i vort daglige
program og rytme med turdage og besøg i hallen osv. Sker der
ændringer her, vil vi informere om det på tavlen.
Studerende
Fra 15. aug. og til 30. sep. vil vi igen have en studerende iblandt os.
Hun hedder Ulla. Det glæder vi os til. Spændende at give vore tanker
med børnehaven videre og godt at skulle svare på undrende
spørgsmål.
Månedens tema
Temaet fra De pædagogiske læreplaner, som vi arbejder med i august og september er:
Barnets alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer. Her handler det om, at børnene
har forståelse for:
”Hvem er jeg” - ”Hvor kommer jeg fra” – ”Hvem er min familie” – ”Jeg er værdifuld” –
”Jeg bliver hørt og forstået” – ”Jeg kan give udtryk for mine meninger” – ”lære børnene at
være en god kammerat og have omsorg for hinanden”osv.
Vi arbejder med personligt selvværd, men også accept og respekt omkring hinanden.
Det er et område, vi altid arbejder med, men vi fordyber os mere i disse måneder.
I kan følge med på tavlen, hvor vi skriver om vores hverdage.
Nye Børn
Stort velkommen til August, som begynder her i børnehaven i august måned. Vi glæder os til at
lære jer og jeres familie at kende og til mange gode oplevelser, vi skal have sammen
Flåter
Det er stadigt vigtigt, at tjekke børnene for flåter, da vi er meget udendørs under træer osv.
Fødselsdage
Vi har mange børn og mange fødselsdage, det nyder vi, og vi hygger os med at fejre
fødselsdagene her i børnehaven. På grund af de store afstande vi har til mange af vore børn,
er det bestemt, at vi kun kan komme på besøg hos barnet en gang i dets børnehavetid.
Vi vil gerne undgå, at børnene på disse dage får for meget sukker, derfor beder vi jer kun
medbringe en ting til uddeling i børnehaven. Det kan være boller, kage, flødeboller, is eller
frugt. Nogle har også medbragt noget, der erstatter børnenes madpakke. Vi frabeder os
slikposer.
Vi ønsker tillykke til Anna, der har haft fødselsdag i juli måned og Tjalfe, der har fødselsdag i
august.
Garderoben
Der skal være skiftetøj nok i børnenes garderober samt tøj og overtøj, der passer til både koldt,
varmt og vådt vejr.
Om fredagen vil vi gerne, at garderoberne tømmes helt af hensyn til rengøring.
Kurven må således gerne lånes med hjem.
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