Nyhedsbrev februar 2016
Månedens tema
I februar vil vi arbejde videre med temaet fra De pædagogiske læreplaner: Kulturelle
udtryksformer og værdier. Vi leger videre med eventyr og vil også dykke dybere ned i Otto
Frello.
Nye børn
Velkommen til Ditlev, som startede her i børnehaven i februar. Vi glæder os til de mange gode
oplevelser, vi skal have sammen
Personale
Vi siger velkommen til Jan, der startede her den første februar som studerende. Vi glæder os til
at arbejde sammen med ham og få nye input.
Børnehavebibliotek
Vi er så heldige at have Børnehavebibliotek stillet til rådighed. Bøgerne bliver skiftet ca. hver
anden måned. Det er placeret i gangen, så det er nemmere for jer at låne bøger.
Brug det gerne flittigt, da det også viser biblioteket, at vi er interesserede i at beholde det.
Der er en mappe til at notere, hvad man låner og strege ud, når det afleveres. På tavlen står
der, hvornår det senest skal afleveres.
Madkasser og overtøj
Husk at få navn på madkassen og i overtøj. Tjek gerne, at vi har skiftetøj og varmt overtøj på
garderobepladserne. Hjemmesko er en god ide at medbringe i en kold tid.
Parkering
I et stykke tid har vi bedt jer overholde parkeringsregler ved børnehaven. Det kan de fleste og
tak for det. En gang i mellem opstår et problem, når en forælder parkerer til højre i indkørslen.
Så kan en anden forælder ikke holde i forlængelse af. Derfor hold venligst i forlængelse af
hinanden ind til venstre – lang fortovet ved den side børnehaven ligger. Så spærres indkørslen
ikke. Gør man det i den ”lovlige” parkeringstid, må man gerne køre en lille forsigtig vending i
skolegården, når man skal ud.
Kalender
Uge 7 er vi sammen med SFO, da det er skolernes vinterferie. Der er skrevet op, hvem der har
brug for pasning
D. 7. februar: Fastelavnsfest i børnehaven.
D. 7. april: Pædagogisk dag. (er der nogle forældre, der evt har tid og lyst til at hjælpe i
børnehaven den dag, må I gerne sige det til personalet)
Varme hilsner fra personalet i børnehaven

