december 2016

Nyhedsavis
Gudenådalens Fribørnehave
Ugens rim: Siden sidste nyhedsbrev er vi begyndt at have ugens rim. Vi øver rimet hver dag, når vi har
samling. Børnene er rigtig hurtige til at lære dem udenad og vi hører tit at de uopfordret går og ”synger”
dem.

Månedens sang: I børnehaven har vi indført ”månedens sang”. Det er en sang som passer til årstiden,
eller en sang som er relevant på anden vis. Sangen vil blive sunget på vores fællessamling om fredagen.
Januar måneds sang er ”I sne står urt og busk i skjul”.

Brød: Her er et lille uddrag fra brødlisten.
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Fødselsdage: I november og december måned, har
maxigruppen været til flere fødselsdage. De har besøgt Christopher,
Thilde, Laura og Rasmus som alle er blevet 5 år. Her i børnehaven
har vi fejret Ebbe, Holger K og Arthurs fødselsdage. Stort tillykke til
alle børnene.

Juleværksteder: Lige siden bedsteforældredagen har vi nogle dage
haft juleværksteder. Der har været: et bage værksted hvor vi har
bagt pebernødder, et klippeklistre værksted hvor vi har lavet engle og rensdyr – ud af hænder og fødder, et
julegave værksted hvor vi har lavet en sød lille julegave, i kan godt glæde jer til juleaften. Der har også
været en gruppe som har taget på tur i skoven for at finde skovnissen og hulen med pebernødder.

Vi har fundet skovnissen og nyder lidt pebernødder, mens der bliver læst historie

Nye Børn: I december har vi taget imod Arthur, som er lillebror til Elias i 0. klasse. Vi har også budt
velkommen tilbage til Emil der har holdt en lang pause fra børnehaven. Vi er så glade for at han er tilbage
igen.

Månedens artikel: Vi har fundet endnu en god artikel inde hos Nordic parenting. Denne måneds artikel
hedder: Til alle forældre der er trætte af at sige de samme ting igen og igen
En af punkterne er bl.a. at give børnene valgmuligheder (men uden at de kan
sige nej).

Lucia: Den 13. december var det Lucia dag. Vi
havde en Lucia fællessamling, hvor de voksne
lavede et lille luciaoptog for børnene - det var ifølge
nogle af børnene både sjovt og fjollet.
Efterfølgende fortalte Karin ganske kort historien
om Lucia imens vi nød de dejligste Luciabrød som
Emil havde bagt med sin mor om morgenen. Tusind
tak til Emil og Laura.

Emil deler Luciabrød ud.

Kirke & Risengrød: Tirsdag d. 20. december besøgte vi kirken, hvor præsten havde lavet en
særgudstjeneste i børnehøjde med
et skuespil, der fortalte om Jesus
fødsel og at vi var heldige at få
gaverne selvom det slet ikke var os
der havde fødselsdag.
Da vi kom hjem sad vi alle på
Midgård og spiste dejlig risengrød,
nogle børn spiste meget lidt og
andre spiste så meget at der ikke
var plads til rugbrød.

Et ønske fra personalet: er at i
som forældre husker at få navn i
børnenes overtøj, huer og
Vi er alle på vej hjem fra Kirken
handsker. Om det er skrevet med
tusch eller der er en navnelap i, det betyder ikke så meget for os, bare vi kan
se hvem der er ejermand til huen der ligger efterladt på gulvet.

Nissespøg: Vi vil meget gerne takke jer alle for at have nisserne med hjemme og at i har leget med. Vi er
imponeret over hvor opfindsomme nisser i har været. Det har bragt stor glæde når jeres børn er blevet
trukket ud og når de har kunne fortælle med på historien

Glædelig jul: En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har
brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge.
Steen (fra tegneserien Steen & Stoffer (1985-95) af Bill Watterson)
Og med dette lille finurlige citat vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

