Nyhedsbrev januar 2016
Kære forældre
Så kom vi på den anden side af jul og nytår, og vi er allerede godt i gang med januar måned.
Her følger et kort nyhedsbrev, så I kan følge med i, hvad der er sket, og skal ske, her i
børnehaven.
I december fik vi rigtigt julehygget.
Der var julerim, julesange, leg, nissedrillerier, julehistorie, arbejde med julegaver, bagning, Klip
af julepynt med bedsteforældre. Vi var til julefrokost, julegudstjeneste og på besøg i
missionshuset, og så var den kære Bamseven på besøg hos alle børn i løbet af december…
Jo der er foregået rigtigt meget
Månedens tema
I januar og februar arbejder vi videre med følgende tema fra de pædagogiske læreplaner:
”Kulturelle udtryksformer og værdier”.
Her er formålet; at skabe kendskab til børnehavens og den danske kulturarv, eventyr, sagn og
fortællinger og andre landes kulturer samt, at børnene også selv får lov at udtrykke sig.
Med vort juleprogram i december fik vi meget læring om kultur og traditioner, og her i januar
dykker vi mere ned i det kunstneriske. Vi vil beskæftige os med eventyr af H.C. Andersen.
Så følg med i vores dagbog i gangen, hvor I kan læse om det, vi oplever.
Vi har talt om Otto Frellos værk: ”Den blå Kugle”, og nøje studeret detaljerne i hans billede.
I dag (tirsdag) drager vi så af sted til Varde Museum for at se hele Otto Frello udstillingen. Vi
glæder os til at være nysgerrige og undrende sammen med børnene.
Ellers vil vi selv være kreative og udtrykke os kunstnerisk på forskellige måder

Vi skal lære et nyt rim i januar. Det bliver hængt op i gangen og vil også være at finde i børnenes
sangbøger, som altid godt må lånes med hjem.
Personale
Vi vil til februar få en studerende. Det bliver , det glæder vi os til. Det er altid godt med et frisk
pust udefra 
Praktisk
Forældreinddragelse
Ansvar for barnets garderobe
Hjælp barnet, giv det ansvar
Flyverdragt, støvler, hansker, hue med navn

Smil og eventyrlige hilsner fra:
Personalet i Blåbjerg Børnehave

