Nyhedsbrev
Efter en dejlig lang sommer ferie er vi kommet godt i gang med hverdagen i børnehaven. Børnene har
fortalt om mange af deres oplevelser og vi voksne kan høre, at der er blevet hygget, leget, badet og spist
mange is, rigtig mange dejlige sommeroplevelser som vi alle kan mindes på en blæsende eftersårs- og
vinterdag.
Høsten er over os, vi er derfor godt i gang med at tale med børnene om høst, vi gør det spredt over dagen
samt til samlingerne, hvor vi blandt andet synger 3 forskellige høstsange. Sangene er Mejetærskeren, Solen
brænder rød og hed og Marken er mejet, vi hører allerede at børnene går og synger dem uopfordret f. eks. i
legeparken eller når de leger på stuen. Alle børn har også fået en invitation til høstfesten og som optakt
hertil er alle sat på en dag hvor,de selv skal medbringe noget hjemmefra som kan relateres til høst. Vi
gælder os til at se havde I sammen får høstet, så vi kan snakke om det til morgensamling.

Små grupper efter sommerferien
Vi vil i perioden frem til efterårsferien dele børnene op i 3 grupper: en drenge gruppe, som er sammen med
Rasmus , en pigegruppe, som er sammen med Randi og de yngste børn som er sammen med Tinna og
dagplejen mandag formiddag. Formålet med opdelingen er at give de enkelte børn plads og ro til at øve det
som måske er svært. Lave kreative projekter i en mindre sammenhæng, hvor der er fokus på at hjælpe
hinanden for at nå i mål med projektet. Vi øver også simple spilleregler i forhold til spil med turtagning og
retning. Der vil også være formiddage hvor det er legen som er i centrum, hvor forhandling / aftaler
omkring, hvad skal vi lege, hvem har hvilke roller og hvad finder vi på undervejs og hvordan afslutter vi en
leg er i fokus.

Et par rigtig gode fif
Vi vil opfordre jer alle forældre til at tage våde gummistøvler med hjem og fylde dem ud med avispapir, så
de har en chance for at nå at blive tørre til næste dag. Ligeså med regntøj vend det med vrangen ud så det
er tørt indvendigt til næste dag.

Græsslåning
Med nyhedsbrevet får I en opdateret liste over hvornår det er jeres families tur til at slå græsset i
legeparken. Det er en fælles opgave og det behøver ikke at være en sur pligt, pak madkurven og lav en
familietur ud af det. Det er vigtigt at græsset bliver slået hver uge, da det gror meget i denne tid med sol og
regn. Hvis man ikke har mulighed for at komme den weekend man er sat på til så skal man bytte indbyrdes.
På jeres barns rum sidder der en stjerne med en havetraktor på som en lille reminder.
Græsset skal slås senest søndag i den uge man er sat på.
I uge 34 er det Louise og Max som har tjansen
Uge 35 Kristine og Jens-Peter
Uge 36 Rasa og Egidijus
Uge 37 Anne og Kasper
Uge 38 Kim og Malene
Uge 39 Christina og Rasmus

1000 tak fordi du
slår græsset, nu
kan vi lege godt ☺

Uge 40 Karina
Uge 41 Diana og Andrei

Arbejdsweekend
Den 21. og 22. september er der arbejdsweekend for alle i Vores Naturbørnehus. Vi starter kl. 9.00 til kl.
14.00. Bestyrelse vil opfordre byen til at gentage sidste års succes med et hakkehold til skolegården så
børnehavens forældre kan fokusere på arbejdsopgaver indenfor. Det vil være Rasmus Brøndum som er
formand/kontaktperson på weekenden og han vil sammen med Randi lave en liste over opgaver. Der vil
selvfølgelig være frokost begge dage. I gangen til svalestuen finder I en tilmeldingsliste, der er frit valg
mellem lørdag og søndag jeres børn er velkomme til at være med. Såfremt man er forhindret begge dage vil
man efterfølgende blive tildelt en opgave af passende varighed som svarer til en arbejdsdag med en
tidsfrist.

Nøgler til Vores Naturbørnehus
Husk at du har mulighed for at få en nøgle til Vores Naturbørnehus, så I har adgang til toiletterne hvis I
bruger legeparken udenfor åbningstiden. Nøglen skal returneres når man ikke længere har et barn indmeldt
i Vores Naturbørnehus. Ønsker man fortsat at have en nøgle til Vores Naturbørnehus kræver det et
medlemskab af børnehavekredsen.

Velkommen til nye familier
Velkommen til Laura og familie som bor i Sahl
Velkommen til Maximilian og familie som bor i Ans

Fødselsdage
Tillykke til Anna-Malina som er blevet 4 år d. 25. juli
Tillykke til Laura som er blevet 3 år d. 5. august
Tillykke til Randi som er blevet 43 år d. 11. august
Tillykke til Maximilian som bliver 3 år d. 30. august

Med venlig hilsen
Tinna, Rasmus og Randi

