Årskalender Yggdrasil fribørnehave
2014
Projekter

Arrangementer og
andet

Januar

Vi er ude og kælke i
vintervejret

d. 24/1 passer forældre
børn. Personalet er til
pædagogisk dag

Februar

Uge 6 starter maxiklubben
op. Der er aktiviteter hver
tirsdag for dem.
Uge 8+ 9 lærer vi om
fastelavn, vi laver
fastelavnsris og maler
tønder

d. 3/2 fejrer vi
børnehavens fødselsdag
med morgenkaffe, boller og
kagemand

Marts

Uge 11,12,13 laver vi
d. 3/3 slår vi katten af
trommer til grandprix og
tønden
øver vores fantastiske sang

April

Uge 14 tager vi imod 2 nye d. 3/4 tager vi til grand
børn og laver de sidste
prix på skolen
forberedelser til grand
prix bl.a. generalprøve
uge 14 og 15 laver vi påskehemmeligheder
Uge 15, 17 og 18 laver vi
aktiviteter med
forårspiring.

Maj

Uge 20 og 21 laver vi et
”Mysterie projekt ” hvor
krop og bevægelse også er
tænkt med

Juni

d. 24-25/5 er der
arbejdsweekend
d. 27/5 Årgang 2009 tager
til Søndersøløb i Viborg
d. 30/5 er børnehaven
lukket
d. 4/6 tager maxiklub til
112 dag i Viborg
d. 5/6 skal vores
kommende skolebørn på
GUF lege skoledag på

skolen
d. 12/6 har skolen rockdag
og der tager vi over og ser
musikken
d. 14/6 er der markedsdag
på skolen
d. 25/6 har skolen
rollespilsdag. Maxiklubben
deltager med de børn der
har lyst.

Juli

Uge 28,29 og 30 holder
børnehaven lukket

August

Fra august og
fremadrettet vil vi have
bevægelse som et fast
tilbud om morgenen det kan
være løb, morgengym. og
lign.
Uge 33 er der bålmadsuge
Uge 34 og 35 er der
eventyrsuger

September

Uge 37, 38 og 39 har vi et
samfundstema

Oktober

Uge 40, 41 og 43 har vi
tema om
Bogtaver,tal,former og
farver

d. 10/10 er der idrætsdag
En dag i uge 43 holder vi
Efterårsfest med
bogtaver,tal form og
farver

November

Uge 45 og 46 har vi
bamsetema

d. 27/11 holder vi
bedsteforældredag

December

Uge 49,50 og 51 har vi
juleværksteder

Børnehaven har lukket fra
og med d. 24/12 – 1/1 2015

Kalenderen opdateres løbende, så I skal være opmærksomme på
ændringer

