Nyhedsbrev september 2016
Solen brænder rød og hed, og høsten den bliver fin.
-

bom bom tromme tromme
bom bom tromme tromme
slå på tramburin

Så er det igen ved at være tid til nyhedsbrevet fra vores børnehave. Den er desværre blevet noget forsinket pga. ferie.
Vi nyder rigtig det lune og skønne septembervejr.
Månedens tema
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” osv.
Vi arbejder hen imod at børnene bliver klogere på sig selv og sin familie og hvor barnet lærer at indgå i et fællesskab
og at være en god kammerat.
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.

Med ovenstående i tankerne, vil gerne lave et stamtræ med børnene. Det er et dejligt samarbejde mellem barn og
personale, hvor der er tid til en god snak om de forskellige familiemedlemmer , men vi vil også gerne opfordre jer
forældre og måske også bedsteforældre, til at snakke om jeres familierelationer. Det gør det nemmere og sjovere for
jeres barn at fortælle for os alle her i børnehaven.
Efterårsferie
Der er sat et opslag op angående EFTERÅRSFERIEN. Husk venligst at udfylde den.
Personale
Som I jo alle ved har Birthe opsagt sin stilling her i børnehaven. Vi vil alle komme til at savne hende og hendes mange
gode ideer, hendes gode humør og ikke mindst hendes store faglighed.
Vi vil ønske dig Birthe alt godt i din nye stilling.
Tak Birthe for mange år.
Skønne varme efterårshilsner
Personalet i Blåbjerg Børnehave

