Decemberbrev fra Engen
Så er vi i gang med årets sidste måned- en måned, hvor der er fokus på hygge, traditioner,
sprog og jul. Vi skal spise julefrokost, risengrød, klippe og klistre, synge julesange, have
lygtegang…..
Vi har netop afsluttet 2 måneder, hvor vi har haft fokus på Krop og bevægelse. Det har
virkelig været et bredt program. Vi har løbet rundt om søen, børn har mærket, hvordan det
er at være forpustet, at få sidestik og at hjertet banker hurtigt. De har set, hvor mange
gange man kan løbe rundt om søen, når man lille og når man er stor.
Vi har fået nye fodboldmål og der er godt gang i at lære at fodbold handler om to hold, at
spille sammen, om at vinde eller tabe. Vi har gået helt over til Nordres skole med 2 hold
børnehavebørn, og så har der oven i købet være gymnastik i salen. Her i Engen har der
været forhindrings- og balancebane, og vi har haft wellness med fodbad og massage. Karin,
der er Lines mormor har lært os om babymassage sammen med vores børn, og børn har
også givet hinanden massage. Tusinde tak for det. Alt sammen har været rigtig fint.
I december har vi også et fint program:
1. dec. Juletræet tændes
8. dec. Lygtegang kl. 7.30. Børn, forældre og med mødes i Engen kl. 7.30 og går med
vores lygter rundt om Krokodillesøen. Derefter er kaffe med børnenes
hjemmebagte Luciaboller- uden for hvis vejret tillader det.
8.dec.

gruppebilleder

10. dec. Portrætfotos, for de familier, der tilmelder sig dette. Se opslag foran kontoret.
13. dec. De kommende skolebørn laver julefrokost i samarbejde med Merete
15. dec. Vi leder efter nissepjok
Ind imellem bager vi, klipper og klistre, synger julesange, rimer hygger. Nogle
skal på museet.
22.dec. sidste dag inden juleferien. Der er kun få børn tilmeldt, så vi skal hygge af og
gøre klar til at gå på juleferie.
Der er ingen børn fra Engen tilmeldt fælles feriepasning denne gang.
2. jan

vi mødes igen i Engen

Ind imellem disse planlagte aktiviteter vil der være mere spontane, ture, bagning…. m.m.

I januar tager vi så fat på en periode med

Eventyr

Vi skal både høre eventyr, lege eventyr, spille eventyr og selv lave eventyr.
Vi vil prøve at optage eventyr på Ipad, så det bliver igen en periode med et bredt program.
I vinterperioden får vi også et længere forløb med Fabulatoriet, 10 uger hvor vi i 2 hold
børnehavebørn ( børn fra 2012 og 2013 ) får besøg af Lene Rahbæk, der kan lære os noget
med musik og bevægelse. Det bliver om torsdagene fra uge 3.
Forældrerådet har haft sit første møde. Der er lagt op til meget af det, I kender, men også
at vi som afslutning på Eventyrtemaet holder en fællesspisning, hvor I kan høre/ se
noget af det, vi har arbejdet med i perioden. Der kommer et opslag så I kan følge lidt med.
Personalenyt. Her i december siger vi farvel til vores 2 pædagogstuderende Fadumo og
Cecilie samt vores praktikant Sakine

Rigtig god fornøjelse med december
På Engens vegne Girsti

