Nyhedsbrev – oktober 2018
Hvilken fornøjelse at bevæge sig rundt i børnehaven efter en arbejdslørdag, hvor børn og forældre har
hjulpet hinanden med at løse små og store projekter. Jeg bliver bare så glad når I forældre prioritere at
bruge en hel lørdag på at forskønne vores dejlige børnehave. En af Vores Naturbørnehaves grundværdier er
netop fællesskabet, derfor er det fantastisk at se jer arbejde sammen, høre jer tale og grine sammen
undervejs, endnu mere fantastisk er det at mærke at byen bakker op om børnehaven ved talstærkt at
møde op sammen dag – Det er FÆLLESSKAB. Stor tak skal I alle have for jeres engagement i Vores
Naturbørnehave.
Velkommen til tre nye børn og deres familier
I denne uge starter der også tre nye børn: Isabella som bliver 3 år til november, Faye som er 3½ år og Felix
som er 5 år. Isabella og Faye skal gå på svalestuen og Felix på uglestuen. Velkommen til, vi glæder os til at
lærer jer rigtig godt at kende.
Bevægelsesuge
Traditionen tro har vi ugen op til efterårsferien bevægelsesuge. I år er overskriften brug bolden. Gennem
hele ugen vil vi lave aktiviteter med børnene, hvori bolden har en central rolle.
Vi skal øve i at:

kaste/gribe
Skyde på mål/sparke på mål
Sigte og ramme
Drible med fod/hånd

Hele ugen starter vi med fællesopvarmning ved morgensamlingen, hvorefter dagens aktiviteter begynder.
Jeres børn må gerne komme i tøj med stor bevægelsesfrihed/sportstøj. I tråd med tidligere år afsluttes
ugen med børnehavens motionsdag og uddeling af diplomer.
Lanternefest
I inviteres hermed til årets børnehave fest: LANTERNEFESTEN fredag d. 16. november kl. 17 – 20.00 i
gymnastiksalen og legeparken. I skal selv medbringe mad som svare til det antal i kommer. Der laves et
fælles ta´selv bord. Drikkevarer og service skal I selv medbringe. Byen er velkommen til at kigge forbi til
lanterneoptog og sang gennem skolegården og den fælles historie i legeparken, mens der spises sol, måne
og stjernekager. Der kommer en tilmelding seddel på tavlen ind til svalestuen.
Lucia
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 13. december. Her går børnehavebørnene Luciaoptog fra
børnehaven til Sahl Kirke, hvor der er luciagudstjeneste. Vi slutter med fællesspisning i Sahl Minihal for hele
byen. Arrangementet slutter senest kl. 19.00. I får nærmere oplysninger i december.

Del Del Del
Husk at dele børnehavens hverdags oplevelser med jeres netværk på facebook og in real life
Julemanden
Igen i år får vi besøg af julemanden. Det bliver fredag d. 30.11 omkring kl. 12.30. Men tys tys ikke sige noget
til jeres børn, det skulle gerne være en overraskelse
Efterårsferie
Husk at børnehaven er lukket torsdag og fredag i uge 42. På opslagstavlen ved svalestuen hænger der en
liste, hvor I gerne må krydse af om jeres barn holder fri. Hvis I ikke holder ferie udover torsdag og fredag vil
vi gerne vide i hvilket tidsrum barnet forventes at være i børnehave. Der laves en alternativ mødeplan til
personalet med henblik på bedst mulig udnyttelse af personaletimerne i forhold til antal af børn.
Rasmus skal på en længere ferie til USA
Fra mandag i uge 43 til og med onsdag i uge 45 er Rasmus med en længere ferie, derfor har vi fået Carina
Branner som vikar. Carina har allerede været på besøg i børnehaven og glæder sig til, at være sammen med
os mens Rasmus holder ferie. Carina er tilflyttet til Bjerringbro, har mand og to børn og så er hun uddannet
pædagog. Jeg håber I vil tage godt imod Carina.
Flyverdragter
Efter efterårsferien er det tid til at finde flyverdragten frem, det sammen gælder for den varme hue og
vanter. Vi vil opfordre jer til at købe luffer de varmer bedst, frem for fingervanter, der er svære at tage på
og ikke holde fingrene varme. Undgå strikvanter, det bliver våde med det samme.

De bedste efterårshilsner fra
Rasmus, Tinna og Randi

