NYHEDSBREV OKTOBER 2018
Efter en fantastisk sommer, så er vi godt i gang igen. Vi sluttede
august af med en dejlig Sommerfest, tak for jeres store opbakning,
det gør en kæmpe forskel for jeres børn at vi har sådan nogle
hyggelige timer sammen.
LÆREPLANS TEMA
Vi har arbejdet med venskaber og krop og bevægelse i august og
september.
Girafferne skal til OL d.11/10 sammen med Engen og Børnehuset
Søholt på Sølystskolen. Løver og Tiger laver motionsdag d. 11/10
GYMNASTIKSALEN
Som I nok har bemærket har vi ikke kunnet bruge gymnastiksalen
på Nordre skole, det savner vi, men det tager noget tid endnu
inden vi kan bruge den igen. Vi har i mellem tiden fået mulighed
for at låne hallen tirsdag formiddag.
Vi har valgt at det er de ældste Tiger og løver som får den.
Girafferne bruger naturen.
De yngste Tiger og løver bruger tumlerummet til gymnastik
tirsdag formiddag.
TRIVSEL PÅ TVÆRS
Så er det blevet tid til at sætte fokus på alle børns trivsel igen, det
er i oktober og i marts at vi laver trivselsundersøgelsen for alle
børn. Det er for så tidligt og systematisk som muligt i samarbejde
med jer at styrke jeres barns trivsel.
FORÆLDREMØDE
D 23 oktober er der forældremøde i Børnegården, vi håber at du
har tid til at være med. Vi vil gerne snakke om, hvad der sker på
dit barns stue, og hvorfor vi arbejder som vi gør. Kom og mød dit
barns venners forældre. Merete fra Sølystskolen kommer og

fortæller lidt om skolen, selv om dit barn måske går i vuggestuen
nu, så er der mange der tidligt tænker på hvor I gerne vil sende
jeres barn i skole
EFTERÅRS FERIE
Uge 42 er der efterårsferie for skolen, og mange børn i
Børnegården holder også fri, god ferie til jer. Andre kommer i
Børnegården og vi glæder os også til nogle dejlige dage med en
anden hverdag end vi ellers har, alle i vuggestuen er samlet, og
alle i børnehaven er også samlet.
VENLIG HILSEN ALLE I BØRNEGÅRDEN

