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Nyhedsbrev august 2016
Personale
Vi vil gerne byde velkommen til Sophie.
Sophie er ansat som pædagogmedhjælper med 37 timer om ugen.
Annika og Amalie er begyndt på deres studier, men vi håber fortsat at se dem her i
Mariehøj som vikarer. Simone læser også, men er stadig hos os som vikar, ligesom
Mathias.

Skovgruppen
Det er vigtigt med tøj efter vejr og årstid og en drikkedunk
med vand. Husk at pakke rygsækken på dit barns turdage
med ekstra tøj og drikkedunk. Hvis dit barn møder før
kl.8.30, er det en god ide at lægge madkassen i køleskabet,
ellers skal den direkte i rygsækken, når I kommer.
Det vil være dejligt, hvis drikkedunken står fast i
garderoben, da børnene nogle gange er så heldige at
komme på ekstra tur.

Påklædning
Det er vigtigt, at jeres barn har skiftetøj i garderoben, som minimum et ekstra sæt tøj
fra top til tå, - nogle børn har brug for flere trusser og bukser. Derudover skal der
være regntøj, inklusiv gummistøvler og termotøj.
Vi er ude i al slags vejr, både skovgruppebørnene og de børn, der er hjemme.

Sommeren 2016
Vi har lavet mange forskellige ting hen over sommeren. Vi
har leget med vand, lavet vores egen modellervoks og
mange kreative ting, som vi har siddet og hygget os med at
lave ude på legepladsen. Nogle af tingene har vi hængt op i
træerne, så de kan hænge og pynte her for en tid.
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Haven
Vores dejlige æbletræ har vokset sig så stort, at vi næsten ikke kunne gynge for lange
grene, der var fyldt med store æbler, derfor har børnene været med til at save grene af
og køre haveaffaldet hen til havevognen og fylde det i her. Det er ikke helt let at køre
en trillebør, når den er fyldt, men det lykkedes da til sidst!
Tomater
Tidligt på sommeren plantede Vera og børnene tomat- og snack peberplanter.
Børnene har været med til at vande alle planterne og nu er vi begyndt at spise af
tomaterne, både de gule og de røde. Vi håber, peberfrugterne snart bliver orange, så
vi også kan begynde at smage dem.
Kartofler
Vi har også lagt kartofler og børnene har haft stor
fornøjelse af at tage dem op sammen med Vera og spise
dem med lidt smør på. ” De smager VILDT godt!” sagde
nogle af børnene.
Børnene har her i forsommeren hjulpet til med at luge
bedet langs hegnet ved legepladsen, så de kunne så og plante sommerblomster, - ikke
alle frø har spiret, men børnene har passet bedet og græskarplanterne, som vi har
plantet og er med til at vande.
Børnene går ofte og ser til græskarrene og snakker om, at vi skal spise dem til
efteråret, når de er blevet noget større.

Solsikker
Nogle af solsikkerne, vi plantede ud i sommer, har nu
vokset sig høje og flotte med mange kerner på.
Kernerne vil vi bruge til at fodre fuglene med til vinter.
Børnene har megen fornøjelse af at se, hvordan vi kan
bruge det, vi selv dyrker og vi får en hyggelig snak om,
hvordan det er gået med de planter, de selv fik med
hjem.

Ture
I sommerferien har en del børn været på Frilandsmuseet, hvor de har set teater og
kørt i hestevogn. Vi har også været på småture i lokalområdet, blandt andet til
”Fakta” legepladsen og til Sophienholm.
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Sommerfesten
Vi havde da en fantastisk dejlig sommerfest med et forrygende solskinsvejr, bedre
kunne det da ikke være! Det var dejligt at se så mange børn og forældre.

Kanin og Pindsvin
Vi læser bøgerne i ”Venskabsserien” igen her i efteråret og
tegner og klipper Pindsvin samt de andre former ud, som vi så
hænger op på væggen. Vi skriver de små vers på dem, så
børnene kan få sine egne med hjem og hænge dem op
derhjemme.
Historierne handler bl.a. om, hvordan man taler om tingene,
hvordan man siger fra og hvordan man bliver god til at vente
på tur. Historierne styrker børnene i sociale færdigheder,
støtter relationer og styrker børnenes sammenhold.

Legetøjsdag
Vi har legetøjsdag om fredagen, hvor vi ikke har turdag , så det giver børnene
mulighed for at lege med det medbragte legetøj hele dagen.
Vi erstatter ikke legetøjet, hvis det bliver væk eller går i stykker. Barnet skal selv
holde styr på sit legetøj og de andre børn må også gerne lege med det. Det kan være
svært for nogle at dele, så det vil være en god ide at tale om det hjemme, før legetøjet
medbringes. Det er Jer som voksne, der bestemmer, hvad og hvor meget legetøj jeres
barn har med.
Vi har legetøjsdag fra fredag den 28. oktober til den 7. april.

Mange kærlige hilsner
Sophie, Camilla, Søs, Vera, Mette og Agnete
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