Børnehaven Mariehøj
Holmelinsvej 9
2800 Lyngby
Tlf. 45876722

Nyhedsbrev maj 2016
Børn
Mandag den 2. maj byder vi hjertelig velkommen til Storm, Hugo, Carla og Sophia
samt naturligvis også til deres familier. Vi glæder os til at lære Jer alle at kende.
Vi har lige sagt farvel til Asta, Cecilie, Sofiya, Sarah, Aksel, Mai, Kristian, Sophia og
Sebastian. De skal begynde i SFO 1. maj.
Forår
Nu hvor vejret er blevet en del varmere, er vi også meget mere ude på legepladsen.
Det betyder, at ind i mellem er nogle af de store børn ude at lege alene. Vi vil derfor
bede Jer om at være ekstra omhyggelige med at få lukket træpalen på havelågen,
både når I kommer og går.
Det er kun de voksne, der må åbne og lukke lågen!

Haletudser
Vera har været så heldig at finde haletudseæg til os. Det er rigtig dejligt, så kan vi
følge med i, hvordan de udvikler sig i vores akvarium.
Forårsture
Hvad sker der om foråret? Ja, anemonerne var et af de første tegn, vi mødte og
børnene har plukket fine små buketter. Vi har set, at smådyrene så småt begynder at
komme frem og den tykke humlebi summer lystigt rundt.
I maj vil vi blandt andet tage på tur til Radiomarken for at se, om vi kan finde
salamandere. Vi vil også prøve at fange igler og andre spændende smådyr, som kan
besøge vores akvarium.
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Regntøj (og andet skiftetøj i garderoben)
Her i foråret skifter vejret en del, så det er vigtigt, at der ligger tøj til al slags vejr i
garderoben. Det regner og blæser jo desværre også engang i mellem og er halvkoldt.
Derfor må I meget gerne se efter, om Jeres barn har, hvad der skal være af overtøj og
skiftetøj i garderoben. Det er også en rigtig god ide at se, om gummistøvlerne passer
og er hele og uden huller. På forhånd tak.

Solcreme
Vi vil bede Jer om at smøre Jeres børn ind i solcreme, før de kommer i børnehave. Vi
skal nok sørge for at smøre dem ind om eftermiddagen, når vi går ud på legepladsen
og efter behov, samt hvis de tager yderligere tøj af.
Vi bruger en børnesolcreme fra Matas, der er faktor 15 og uden parfume, det er denne
som Kræftens Bekæmpelse anbefaler. Ønsker I, at vi smører Jeres børn med et
specielt produkt, kan solcremen lægges i barnets garderobe med navn på, så skal vi
sørge for, at de kun bliver smurt med denne creme.
Vi stiller solcremen på køkkenbordet, så kan I se, hvilken, vi bruger.

Aktiviteter i maj
I maj måned vil vi beskæftige os med at så solsikker og andre fine blomster, samt
tomater og græskar. Vi vil følge med i, hvordan planterne vokser op og således vise
børnene, hvor grøntsagerne kommer fra.
Vi vil også lægge kartofler, så vi på et tidspunkt kan lave lækre kartoffelmadder med
vores egne hjemmedyrkede kartofler og et drys purløg fra haven.
I løbet af foråret vil vi være opmærksomme på, at dyrene yngler, lytte til
fuglestemmer og på vores ture lede efter æggeskaller fra fugleæg. Ligeledes vil vi
holde øje med, hvornår ænderne får ællinger og se, om vi kan se andre dyreunger.
I maj måned vil vi beskæftige os med temaet ”Færdselsregler”. Vi vil snakke om,
hvordan vi skal gå på fortovet osv. Børnene lærer, at de må over vejen, når der er
grønt lys, og at de skal se sig for, inden de går over vejen osv. Vi øver trafikregler på
vores ture ud af huset og vil også lave trafikbane på legepladsen nogle dage.
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Skovgrupper
I maj tager vi til Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Radiomarken og kigger på dyrelivet
både i vandet og på land. Vi vil nogle dage også tage til Hareskoven eller
Sophienholm og skoven omkring. Vi øver færdselsregler, når vi går på vores ture og
vi vil også tage på Den Grønne Legeplads.
Vi anbefaler, at I forældre også er opmærksomme på at lære Jeres børn reglerne, når I
går tur.

Planen for skovgruppen gælder fra den 2. maj til og med den 17. juni.

Børnehaven fylder 60 år den 1. juni !!!
Vi serverer lækker morgenmad for hele familien
fra kl.7.00 til 9.30

Bazar !!!!
I anledning af børnehavens 60 års fødselsdag holder Mariehøjs Venner en helt særlig
basar lørdag den 4. juni kl. 10.00 til 15.00.
Mariehøjs Venner har en overraskelse i ærmet!!!
Vi glæder os til at se Jer denne dag.
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Skovgrupper fra den 2. maj til den 17. juni 2016
Mandag
Anton
Malthe
Magnus
Emma Marie
William
Mikkel
Marie
Hector
Jacob
Absalon
Caroline
Frederik

Tirsdag
Georg
Fredrik
Atri
Malthe
Carolina
Victoria
Magnus
Esben
Mikkel
Simon
Marius
Aurora

Onsdag
Anton
Georg
Fredrik
Atri
Malthe
Victoria
Selma
Marie
Jacob
Absalon
Caroline
Frederik

Torsdag
Anton
Georg
Fredrik
Carolina
Selma
Esben
Emma Marie
William
Hector
Simon
Marius
Aurora

Turgruppen går senest kl. 9.30 og vi er hjemme igen mellem kl. 14.30 og 15.00.

