Vinterbrev 2020
Så er vi snart vel tilbage efter en travl december og en lang juleferie.
Vi håber at I alle har nydt julen og fridagene.
Alle stuer laver nu ugeplaner og sender ud til jer hver uge. Jeg vil
opfordre jer til at logge på forældreintra hver uge og orientere jer
om jeres barns kommende uge. I vil udover at være opdateret på
hvad jeres barn skal ift. aktiviteter og ture ud af huset også få nogle
gode emner til samtaler med jeres børn omkring deres hverdag.
Vi vil fremover bruge forældreintra mere, det betyder bl.a. at ferietilmelding osv. kommer til at foregå derinde – så husk at holde jer opdateret. 
Som I helt sikkert har set, blev der i december sendt en plan ud for pasning af dyregården. Det
betyder at I ikke længere skal skrive jer på sedlen i køkkenet, men har fået tildelt nogle dage i
løbet af året. Vi håber at dette kommer til at fungere rigtig godt og at I vil tage godt imod det.
Jeres børn elsker at komme i dyregården og har stor glæde af dyrene igennem deres
børnehavetid. Derfor nyder børnene også at komme i stalden med jer forældre og vise alt det de
mestrer ift. dyrepasning og -omsorg.

∞
Humlebistuen
I alle de faste rutiner og aktiviteter, der er i løbet af en dag i børnehaven, arbejder vi ud fra de 6
læreplanstemaer.
På Humlebistuen arbejder vi f.eks. med flere ting i og omkring spisning. Når vi spiser på
Humlebistuen, har vi små dialoger om forskellige ting. Der bliver øvet i at lytte til andre og selv at
blive lyttet til (social udvikling, alsidig personlig udvikling og sprog og kommunikation). Vi snakker
f.eks. om, hvad børnene har oplevet derhjemme, hvad de har leget i børnehaven, hvad de gerne
vil ud at lege osv. Ligesom vi nogle gange bruger samlingerne til at forberede børnene på
kommende oplevelser eller bearbejdelse af oplevelser de allerede har haft, bruger vi også
dialogerne på den måde her.
Derudover arbejder vi med en række andre sociale færdigheder - at række maden videre, snakke
stille, sige “værsgo”, tak og vente på tur.
Et andet eks. på en rutine situation, hvor vi bruger meget tid, er garderoben. Vi øver børnenes
selvhjulpenhed, selv om man kan trække i en del af ens tøj eller det hele derhjemme, kan det være
ekstra svært i børnehaven. Her øver børnene i at fokusere deres opmærksomhed på dette, selvom
der sker meget omkring dem. Det at kunne trække i tøjet eller noget af det betyder, at børnene får
en oplevelse af at mestre noget (barnets alsidige personlig udvikling).
De lidt ældre børn på stuen er ofte med til at lære nogle ting videre til de yngste og dermed være
gode forbilleder.
Derudover har vi selvfølgelig vores faste aktiviteter, som dyregården og små ture i lokalområdet.

Efter juleferien vil vi igen gå i dyregården og tegne, hvilket tidligere har givet en hyggelig stemning.
Dyregården er også god at besøge, hvis man en dag har lidt svært ved at komme i gang med en
leg.
Vi skal også efter juleferien have indskolingen på besøg. Vi havde jo et rigtigt fint besøg hos dem,
og vil også gerne på besøg hos dem igen.
Ellers bliver der nu leget og lavet aktiviteter på tværs af stuerne om formiddagen, hvilket
Humlebierne, nyder godt af. De får her nogle spændende oplevelser med de ældre børn. Bare for
at nævne et lille eks. så spiller vi Lille storm på stuen, hvor der ofte kommer nogle Mariehøns eller
Sommerfugle ind og gerne vil være med. Humlebierne ser ofte op til de ældre børn. Dette har i spil
situationerne givet sig udslag i at selv de yngste Humlebier får mod på at være opråber i spillet.
Spillet er en form for billedlotteri. I disse situationer ser vi tydeligt vigtigheden af at der nogle at se
op til og nogle at være et forbillede for.
Vi glæder os til mange kommende spændende oplevelser med børnene.
Hilsen os på Humlebistuen.

∞
Mariehønestuen
På stuen siger vi i januar velkommen til Alberte, som rykker op fra Humlebistuen og til februar
følger Nikolaj efter. Vi har herefter hele årgang 2015 samlet på Mariehønestuen, det glæder os til.
Vi tæller da 17 mariehønebørn, derfor er Rasmus og Naja også tilknyttet stuen fremover.
Jeg vil som vanligt sende en ugeplan ud, hvor I kan orientere jer om de aktiviteter vi har på i ugens
løb. Faste aktiviteter er pasning af dyrene, samt madlavning - Info omkring turdag kan I også finde
i ugeplanen, kig endelig efter! Ugeplanen kan være et fint grundlag for en god samtale med jeres
børn.
På stuen vil vi arbejde med de evigtgyldige fokuspunkter som, sociale relationer mellem
børnene/legegrupper, sociale spilleregler/hvordan er vi med og imod hinanden, hvordan er vores
regler på stuen, i huset og ude i verden.
Vi vil øve os i at kunne selv i garderoben, holde styr på vores egne ting og behandle andres ting
ordentligt. Desuden vil vi tumle i gymnastiksalen, synge en masse sange, lege vildt og lege stille,
samt være robuste og øve os i at sige pyt.
Rigtig godt nytår til jer alle✨
Mange hilsner fra Lene

∞

