Kære forældre i Engen

maj 2017

Så er det igen tid for et nyhedsbrev i Engen.

Hverdagsliv i Engen Alle kvadratmetre skal udnyttes

Så får vi jord til fodboldbanen og til leg

Vi har for nylig haft en rigtig velbesøgt arbejdssøndag, hvor der blev lavet mange gode ting,
så det er dejligt for vores børn at være på Engens legeplads. Der var planer om at male en del,
men ejendomsafdelingen mener at træet var for vådt, så der er grundlag for endnu en dag i
godt samvær med andre forældre. Så håber vi på at træet er tørret til den tid. I hører nok snart
fra forældrerådet.
Det, der nu er klaret er, at vi har fået gravet haver, fået forskønnet vores bed ud for
køkkengården og der er plantet frugtbuske. Børnene har forspiret på stuerne og det kommer ud
i denne tid, så det er så dejligt at det hårde arbejde er gjort. Børnene har virkelig nydt at se
deres små frø spire og blive større.
1000 tak for hjælpen
I det sidste 1½ år har de største børn været med i Europæiske kulturbørn, der er en del af
Europæisk kulturhovedstad 2017. De har arbejdet med eksperimenter med forskellige
materialer. Det har handlet om plastik, metal og nu er det papir, der bliver eksperimenteret
med. I kan se, noget af det de har gang i på gangen foran Daycareskærmen og på selve
Daycareskærmen.

Papir- der er rigtig meget og vi prøver at kaste med det og at lægge det på hinanden i flotte mønstre

De har klistret papir på overkroppen rullet og lavet flotte former med papiret. De har været på
papirmuseet…. I den kommende periode skal de have moderne dans, som de skal danse
sammen med alle de andre kommende skolebørn og SFObørn fra Børnegården, Børnehuset
Søholt, SFO på Sølystskolen den 15. juni på græsplænen bag ved Borgergade. Det skal nok
blive spændende.
De kommende skolebørn har også en masse andre spændende aktiviteter, der handler om at
lige så stille at skulle vænne sig til at blive skolebarn efter sommerferien. Vi er i de senere år
blevet meget opmærksomme på at disse aktiviteter hjælper børnene til at blive mere trygge
ved at skulle starte i skole. Det giver dem en bedre start. Det er også i den forbindelse at
Anette Dippel vil tage imod vores børn på Sølystskolen i uge 32 og uge 33.
Indianertema
For tiden arbejder vi med indianertema, som ligger under kulturelle udtryksformer. I kan se de
overordnede planer under det store årshjul i fællesrummet. Vi nu i gang med at indsamle og
lave materialer til perlekæder, fjerpryd m.m. denne gang vil vi gerne arbejde lidt mere på tværs
af alder, så små kan lære af de store og de kan få øje på at nogle af dem de måske synes er
meget store, er ret sjove at lave noget sammen med.
Temaet varer i maj og juni måned og vil blive afsluttet med en bedsteforældre/ vennedag den
29. juni 9.30- 12.30. I får en rigtig invitation senere.
I forbindelse med temaet har vi bålmad i perioden hver torsdag. mange børn får her mulighed
for at være med til at skrælle, snitte og røre i gryden og vi får smagt forskellige ting som også
indianerne har spist.

Indianergryde på legepladsen

Både små og store var med til at lave mad og at nyde den

Private cykler på legepladsen
Holder lige pause frem til sommerferien. Vi vil gerne give plads til andre lege, så det bliver fint
med en pause
Hjortebørn går i skole- nogle Rævebørn bliver Hjorte
Vi arbejder jo med aldersopdeling. Det er for at give børnene bedre mulighed for at finde
venner på egen stue og for at vi bedre kan målrette de pædagogiske aktiviteter i f.eks. samling,
højtlæsning, lege, ture m.m. Det betyder jo ikke, at de aldrig møder en fra den anden stue,

men i aktivitetstiden fra 9- 12 er vi stort set sammen med børn på egen alder. Resten af dagen
er der stor mulighed for at mødes og lege på tværs.
Så efter sommerferien regner vi med at følgende børn flyttes til Hjortestuen sammen med
Marianne, Ellen, Laila og Christina nogle dage, mens Line rykker til Rævestuen og skal være
sammen med Olav og Fadime
Nye Hjortebørn er de ældste fra Rævestuen Liva, Roqia, Sara, Mikkel K J, Sigurd, Anna
Lidt senere på året flytter en større gruppe igen til Hjortestuen, og det bliver nok til jul.
I hører nærmere
Ellers tænker vi, at det går rigtig godt i Engen. Vi har haft en vintersæson, der heldigvis snart
er overstået, så vi kun skal have jakker på. Det glæder alle sig over.
Både vuggestuen og børnehaven er fyldt op, så det giver også lidt flere personaleressourcer.
Forældretilfredshedsundersøgelse
Langt ord. Vi får den fremlagt om et par uger og så vil den blive taget op i bestyrelsen, så vi
samler det op der er godt og arbejder videre med det, men er der nogle udviklingsbehov vil vi
så vidt det er muligt også tage disse op.

I dag går vi på bededagsferie, så vi har spist hveder. Det er noget der er gledet noget så fint
ned.

På hele Engens vegne Girsti

