Nyhedsbrev juni 2018
Så nærmer sommerferien sig, og det er tid til at sige farvel til vores Giraffer
som skal starte i skole. Tak for et godt samarbejde, de skoler kan glæde sig til
at få så søde, sjove og dygtige børn.
Også tak til alle jer andre, som gør at Børnegården er et godt sted at være.
Jeres opbakning har stor betydning i hverdagen.
Forældrerådet har også haft travlt, der har været mange gode arrangementer
som er med til at styrke kendskabet til hinanden. Der har været Disko fest,
action dag, overnatning, leg på vuggestuen legeplads, arbejdes aften, og der
Det her nyhedsbrev bliver lidt lang:) men det giver et lille billede af hvad vi har
været optaget af den sidste periode.
Køkkenet:
Nu er første halvdel af året gået og vi har en samlet økologiprocent på 91,5
procent, hvilket vi alle er godt tilfreds med. Børnene er blevet fantastiske til at
smage på nye ting og har i den grad taget ordet mad-mod til sig og det giver
mod til at prøve endnu flere nye ting.
Vi har i foråret afprøvet to nye projekter; Giraffernes Køkkenkørekort og vores
instagram profil. Begge dele med stor succes. Køkkenkørekortet vil helt klart
blive en tilbagevendende begivenhed, hvor årets giraffer på skift vil komme i
køkkenet og lære at befærde sig sikkert deri, benytte forskellige redskaber og
læse en opskrift i samarbejde med køkkenets maskot ”BamseLine”. Instagram
profilen vil efter sommerferien igen holde jer opdateret med hvilken mad vi
spiser, madplaner, økoprocenter osv. (instagram profil = Desejeungersmad)
Husk at vi har to opslagstavler ved køkkenet som viser henholdsvis ”dagens
ret” og ”informationer fra køkkenet”. Rigtig god sommer til både børn og
forældre.
Vuggestuen:
Spilopper:
Vi har haft et forår med mange nye børn, og forældre på besøg, det betyder
meget for barnet at det kende lugte, og lyde i vuggestuen, når det skal starte.
Vi er glade for at I som forældre giver jer tid til, at være i vuggestuen i mens i
er på barsel. Vi ved at for mange af jer, er det, det første møde med andre,
som skal til at være sammen med jeres lille guldklump.
Vi har også nydt det gode vejr og været på legepladsen, sammen med
krudtugler og Vildbasser.

Krudtuglerne 😉
Vi nyder, at vi igen kan være meget ude og komme på ture ud i nærområdet.
Vi har været ved søen for at soppe og kigge på snegle, sommerfugle og finde
edderkopper.
Fællesturen til skoven med madpakker, var en rigtig dejlig oplevelse med tid til
fordybelse i skovens krible krable liv og motorisk udfordring!
Vi har plantet ærter, squash og solsikker. Børnene har stor fornøjelse af at
vande og følge planterne vokse.
På skift, kommer alle med på tur i ladcyklen. Vi køre til nye legepladser, ture
rundt om Langsø og så skal vi også lige hilse på fårene i Lysbro.
Vildbasserne:
Vi har alle sået solsikker, og set dem gro, så de var klar til at få med hjem.
Børnene har været meget optaget af foråret, og har set insekter komme frem,
deres leg var at fange dem, og putte dem i spande. Vi havde også en dejlig
skovtur med madpakker, sammen med krudtuglerne. Vi havde god tid i
skoventil at være nysgerrige, inden turen gik hjem for at sove. Vi er begyndt
med cykelture, med 3 børn pr. gang, vi har bla. Cyklet til fårene i Lysbro,
børene elsker det, vi får set, snakket og oplevet mange ting på disse ture.
Louise som har været i praktik i 3 mdr. stopper d.29/6
Mange af børnene er blevet gode til at gå på toilettet, og til af op på klædning.
I må meget gerne blive ved med at øve i ferien.
Børnehaven:
Girafferne:
I april/maj måned havde vi stor fokus på de 4 elementer luft, jord, vand og ild.
Der er blevet snakket, lavet forsøg og leget mange lege, børnene har været
meget interesserede og nysgerrige efter at lære nye ting. Vi er også begyndt
at lave små (”skole”) opgaver med børnene en gang om ugen, med fokus på
blandt andet tal, bogstaver, rim og det at skrive med en blyant og børnene har
arbejdet virkelig koncentreret.
I starten af juni har vi snakket meget om hvilke funktioner brandfolk, politiet
og Falck har. Torsdag d. 8. Juni var vi til ”Blå blink” dag i Lunden sammen med
ca 1000 andre førskole børn i Silkeborg. Det var en rigtig dejlig dag, hvor
børnene fik mulighed for at komme helt tæt på både ambulancer, brandbiler
og politibiler.
Forældrerådet har arrangeret overnatning, det var en stor succes.
Sommerferien er snart på vej, og det betyder jo for Giraffernes vedkommende,
at det snart er tid til at sige farvel til børnehaven og goddag til skolen. Vil vil
bruge den sidste tid på at få ryddet op i børnenes ting. Torsdag d. 28. Juni
holder vi hyggeformiddag med børnene, det bliver den sidste dag hvor vi alle
er på stuen.

Tigerne:
Hos tigerne har vi i de sidste par måneder haft fokus på natur og
naturfænomener. Vi har været på biblioteket og låne bøger omkring naturen,
planter, dyr og insekter. Vi har lavet vores kæmpe træ på væggen som
børnene har pyntet med sommerfugle, larver og biller. Vi har også lavet billebilleder ved hjælp af iPad. Der udover har alle i børnehaven, lige haft to dejlige
skov-dage fyldt med leg og sjov i skoven – vi fandt biller, svingede i gynger,
gik balance gang og udforskede træerne og skovbunden nøje.
Vi har også haft vores vante samling kl. 9, hvor vi snakker om lidt af hvert.
Det kan bl.a. omhandle vejret, farver, tal, bogstaver, højtider og ting vi har
lavet i vores weekend/ferie mm. Der udover har vi både haft fokus på fri for
mobberi og selvkontrol. Til fri for mobberi snakker vi om venskaber og om
hvordan man er en god (og dårlig) ven og også om hvad man kan gøre for at
hjælpe og støtte hinanden i små og store konflikter. Til selvkontrol prøver vi at
styrke vores selvkontrol og har tit lavet øvelser omkring en fiktiv blomst som
vi skal snuse til. Vejrtrækningsøvelserne er gode for temperamentet og
forestillingsevnen og kan hjælpe barnet til at finde ro i konflikter.
Lige om lidt er det sommerferie og vi er ligeså stille begyndt at ”tømme” stuen
for tegninger og pynt. Vi gør også ligeså stille klar til den kommende periode
efter sommerferien som omhandler krop og bevægelse. Vi er tyvstartet lidt på
temaet og dyrker for tiden børneyoga – dette kan også indgå som et led i
selvkontrol, da man også her har fokus på vejrtrækningsøvelser og det at
kunne finde ro i maven og hovedet. Vi skal også have et tema omkring
venskaber efter sommerferien så vi kan få startet året godt op med at styrke
nye så vel som gamle relationer.
Løverne:
På Løvestuen er vi nu kommet op på at være 24 dejlige børn.
Vi har stort fokus på, at der er trivsel i børnegruppen, og vi øver mange ting
med børnene, både i de planlagte aktiviteter, men også i legen og i
dagligdagens gøremål.
Når vi holder samling, øver børnene sig i at vente på tur og at koncentrere
sig om det, der foregår i fællesskabet.
I den store samling med alle børnene, synger vi ofte sange. De er med til at
udvikle børnenes sprog og det er sjovt at synge. Børnene får tit lov at vælge
sangene. Vi synger ofte sange med bevægelse, så børnene får øvet deres
motorik og så de lige bliver vækket lidt op.
Når vi har samling i små grupper, er det mere forskelligt, hvad vi laver. Vi
snakker nogle gange om, hvordan weekenden har været, hvilken ugedag det
er, om farver osv. Om onsdagen har vi Fri for Mobberi, hvor vi snakker om de
fire værdier: omsorg, respekt, mod og tolerance. Vi snakker om følelser og om
hvordan man er omsorgsfuld overfor hinanden. Hvad gør man, hvis der er en
der ikke har nogen at lege med? Børnene får lov at fortælle om deres egne
følelser.
Når vi spiser, har vi faste pladser, da det giver ro til at spise, og da vi
desuden kan sætte nogle børn sammen, som vi kan se har en god relation eller

en relation på vej.
Til spisning øver vi at vente på tur, at smøre sin egen mad, at sidde stille på
sin plads og at have en god snak med dem, man sidder ved bord sammen
med.
Når vi har planlagte aktiviteter, kan det f.eks. være dialogisk læsning, turdage, leg på tværs af stuerne, leg i små grupper, fodbad, at gå på værkstedet
og male osv. Vi har et stort fokus på børnenes relationer i disse aktiviteter. Vi
prøver at styrke børnene ved at hjælpe dem med at indgå i relationer, hvor de
trives og udvikler sig. Vi har også fokus på børnenes individuelle udvikling, og
planlægger også aktiviteterne efter dette hensyn.
Vi er netop færdige med læreplanstemaet Natur, hvor vi malede træer,
klippede blomster ud, var på affaldsindsamling osv. Børnene var meget
optagede af det, og synes bl.a. at det var spændende at samle affald op i
skoven.
Det er nogle skønne børn, og det er spændende at arbejde med dem hver dag
God sommer til alle

Venlig hilsen alle i Børnegården

