Nyhedsavis
Gudenådalens Fribørnehave
Arbejdsdagen: Tak for hjælpen til arbejdsdagen, hvor var det bare dejligt at møde til en børnehave hvor der
var blevet så flot. En særlig tak til de som tog bedsteforældrene med!

Månedens sang: for marts måned er ”I østen stiger solen op”,
den glæder vi os til at synge med børnene.

Brød: Efter at brødlisten har haft en pause, så hænger der
nu en revideret liste på opslagstavlen. Vi genoptager listen
fra uge 12. Som en lille reminder hænger vi en seddel op
om fredagen, så man husker brødet til mandagen. Her er et
lille uddrag fra brødlisten.
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FERIE
Fødselsdage: Mathilde inviterede hele juniorgruppen på besøg på sin fødselsdag. Vi var
på skattejagt inde på hendes værelse. Vi fik
serveret lækker kage om formiddagen og dejlig spaghetti med kødsovs til middag.
I fredags havde Anita fødselsdag og hun fyldte
29 (for 11. gang). I de tre aldersgruppe; junior,
mellem og maxi havde vi hver især øvet en fødselsdagssang som vi optrådte med.
Hun blev meget glad for alle de krammer og sange hun fik. Hun havde taget de
lækreste trøffelmus med til os. Mums de var gode.
Børnehavens fødselsdag: Sikke en dejlig fødselsdag vi havde d. 1. februar

Forældreårsmøde
Sæt kryds i kalenderen d. 4 april for der holdes der forældreårsmøde. Invitation
og program følger.

Månedens artikel: Som en lille appetitvækker til dette års forældreårsmøde vil vi opfordre jer til at læse en artikel omkring hvor meget sukker
ens barn må indtage. Scan QR koden eller tryk her
Nye børn: d. 1 marts starter Malthe på Midgård. Han har været på besøg og vi
glæder os til han begynder. Malthe har en storesøster, der begynder på skolen til august.

Den. 1. april begynder Kesha på Asgård. Hun besøgte børnehaven i
vinterferien. Vi er glæder os til at lære hende bedre at kende.
Vinterferie: I uge 7 havde mange børn og voksne en dejlig ferie. Her
i børnehaven var der gearet ned og der var plads til endnu mere
hygge end vi har i hverdagen. Der blev leget med elektronikskrot,
bagt boller, lavet hjemmebiograf og så fik vi lavet fastelavnstønderne klar.

Science ugen: I ugen op til vinterferien havde vi en helt vildt sjovt
og spændende scienceuge. Vi oplevede vand i alle sine tre former;
fast(is), flydende(vand) og som luft(damp). Vi studerede også vores
tunge og stiftede bekendtskab med de 5 grundsmage; sødt, surt,
salt, bittert og umami. Og på
et 3. værksted stiftede vi bekendtskab med overfladespænding og vi opdagede at
man ikke kunne blande olie
og vand.
Fastelavn: I mandags havde vi fastelavn og sikke en dejlig dag vi havde.
Nogle var klædt ud som Elsa, Darth vader, dinosaurs, politimænd,
brandmand, ko, legomænd og andre sjove udklædninger. Vi fik også
dejlige lune fastelavnsboller… mmmh de var gode. 1000 tak til jer der
bagte til os.
Det var dejligt at se, hvor gode børnene var til at dele på denne dag.
En del børn fik prøvet hinandens kostumer i løbet af dagen.

Kunst og mytologi: I løbet af marts tager vi hul på et større kunstprojekt under temaet mytologi. Vores færdige projekt kommer til udstilling nede på biblioteket
i april måned. Nærmere
info følger.
Personalet søger: Hvis der er nogen der har noget gammelt
elektronik, som I ikke længere skal bruge, så modtager vi gerne
endnu mere. Det er rigtig godt til finmotorikken at sidde og skrue
i noget gammelt elektronik og så er det også godt for nysgerrigheden.

Sværd og pistoler: For tiden har mange børn deres legetøjspistoler og sværd med hjemmefra. Vores holdning er, at de må de
gerne, men det er legetøj, vi bruger udenfor, da det medfører en
del uro i huset. Vi opfordrer
jer derfor til at snakke med
jeres barn om morgenen at
våben er noget vi leger med
på legepladsen.

