Nyhedsbrev april 2019
Bedsteforældredage
En af vores tilbagevendende traditioner, er at få besøg af bedsteforældrene. Det er
dejligt at vise børnehaven og sine bedste venner til bedsteforældrene.
Sidste år prøvede vi (efter ønske fra flere forældre) at afholde dagen for alle tre
stuer på en gang, så bedsteforældre til søskende ikke skulle komme to dage.
Men vi oplevede, at det var en lidt kaotisk dag og der var ikke den fordybelse og
nærvær for det enkelte barn, som vi gerne vil forsøge at skabe. Der var simpelthen
for mange mennesker på for lidt plads. Derfor vil vi i år inviterer stuevis.
Alle har fået en indbydelse, som de skal give til dem de ønsker at inviterer med.
Vi henviser til at vi har en ”nul sukker politik”, så bedsteforældrene må desværre
ikke have kage mm med.
Eftermiddagen starter med at barn og bedsteforældre planter en plante/blomst på
legepladsen, eller i en krukke. Derefter kan de sammen være nysgerrige på, hvad de
andre har plantet.
Blå stue – 1. maj
Rød stue – 29. maj
Grøn stue – 4. juni.
Forår
Betyder omskifteligt vejr. Der er koldt i skyggen og varmt i solen, derfor er det godt
med flere lag tøj.
Derfor anbefaler vi at børnene har termo- og regntøj i garderoben, samt en varm
trøje til at have under termojakken og hue til de koldeste dage.
Når vi spiser ude, sidder børnene ikke kun ved bordene, men også på trapperne og ved
bålstedet. Derfor vil vi gerne have at der ikke er ”ske/gaffel” mad i madpakken. Det
kan være svært at sidde med på skødet og børnene spilder nemt. Gem yoghurten til I
kommer hjem, så er der noget lækkert at glæde sig til 😉
Drikkevand på legepladsen
Børnene skal have fri adgang til vand, når vi er på legepladsen. Men vi bruger rigtig
mange plastikkrus, når vi er på legepladsen. Børnene er ikke så gode til at genbruge og
krusene går let i stykker, det er et stort ressourcespild.
Derfor vil vi gerne bede om at I lægger en DRIKKEDUNK MED NAVN, i børnenes
rum i kælderen.

Hvis man gerne vil have koldt vand noget af dagen, kan man lægge den i fryseren halvt
fyldt med vand.
Vi/børnene sørger selv for at fylde den op hver dag.
I er selv ansvarlige for at rengøre drikkedunken

Påskefrokost
Torsdag d.11.4 afholdte vi vores egen påskefrokost sammen med børnene. Sophia
(Grøn) og Karen lavede mad, mens andre dækkede et fint påskebord til hele
børnehaven og børnene var på legepladsen. Det var dejligt at lave mad til børnene, de
stod i døren ind til køkkenet og snusede og glædede sig til at spise alt det lækre de
kunne dufte. Når vi spiser sammen, kan man rigtig mærke, at man er en del af et
større fællesskab. Børnene sidder blandet, stuerne mellem hinanden og nyder at
være til stede ved et pænt dækket påskebord, sammen med deres kammerater.

Modulskemaer
Husk at aflevere modulskema for juni senest den 30.6.19
Modulskemaerne ligger nu på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Karen Uhrskov

