November 2016
Nøgne træer – novembervejr.
I hvor får vi kolde tæer.
Frakken på – ud at gå.
Husk at ta’ reflekser på.
Vi har nydt det skønne efterår. Børnene har kørt mange blade væk med traktorerne, vi har også se at
majsene er blevet høstet.
Vi er nu i november måned og nærmer os vinter. I børnehaven taler vi meget om årstider, dage, måneder
og følger med i, hvordan novembervejr giver nøgne træer og kolde tæer.
Månedens tema
Som oktober måned er vores tema ”SPROG”. Vi synger, rimer, læser bøger via dialogisk læsning, hvor det
gælder om at få børnene på banen med hensyn til at fortælle. Det er vigtigt, at vi og I som forældre stiller
åbne spørgsmål, da børnene derved ikke kun skal svare ja eller nej. Dialogisk læsning foregår i mindre
grupper, hvor vi oplever at det har været godt for børnene, fordi der så er færre at forholde sig til og vi kan
arbejde mere med det, der passer til børnenes niveau. Her på det sidste er vi begyndt på at have fokus på
vore navne som de skal genkende og begreberne stor større størst. Derudover øver vi i at kunne talrækken
fra 1 til 10.
I hallen har vi sunget og leget forskellige sanglege, der også giver børnene mulighed for at lege med
sproget. Vi har også haft forskellige samarbejdsøvelser. Men som altid i hallen har vi også fokus på
børnenes motorik.
Praktisk
Husk lige madpakken. (Pjecen har vi her i børnehaven)
Dette er titlen på Varde kommunes tips til en sund madpakke. Vi vil blot her føje lidt til. Det er en god ide at
skille hver enkelt mad enten ved at pakke det ind i madpapir eller benytte en rumdeler i madkassen. Det er
ikke særlig rart, hverken for øjet eller for smagssansen, at se/spise makrel på alle madder. Men fisk er godt
at ha’ med i sin madpakke.
Kalender
Vi besøger Henne Kirke og følger med præsten rundt den 17.11.2016
Bedsteforældre juleklip den 29.11.2016
Jul i missionshuset den 5.12.2016
Julefrokost i børnehaven den 8.12.2016
Jul i kirken den 20.12.2016
Og lige en sidste opfordring, VÆR EKSTRA OPMÆRKSOM PÅ SKOLEELEVERNE når I vælger at holde på
bussernes holdeplads, fremfor på den store parkeringsplads.
Efterårshilsen
Personalet i Blåbjerg Børnehave

