
januar 2017 

Nyhedsavis 
Gudenådalens Fribørnehave 

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”. I februar 

synger vi: ”Spurven sidder stumt bag kvist”. 

Brød: Her er et lille uddrag fra brødlisten. 

Asgård uge Midgård 

Johan 5 Jeppe 

Lauge 6 Villads 

Vinter 7 Ferie 

Cornelius 8 Signe 

Laura 9 Alberte 

 

 

Fødselsdage:  

I januar har vi fejret, Isabella og Sophias fødselsdag, de blev 5 år imellem jul og 

nytår. Julius havde også fødselsdag imellem jul og nytår, han blev 3 år, han blev 

fejret i børnehaven, hvor han havde taget dejlige fastelavnsboller med. Da 

Victor fejrede sin fødselsdag, havde han taget pizza med til hele børnehaven… 

mmm det smagte dejligt. Signe har inviteret mellembørnene med hjem torsdag 

d. 26. det bliver hyggeligt. Stort tillykke til alle fødselarerne. 

Børnehavens fødselsdag: 1. februar kan børnehaven fejre sin 6 års fødselsdag. 

Vi fejre dagen med morgenbrød og kaffe fra kl. 7.00. Laura, mor til Emil har lovet 

at bage en lækker kagemand til os. Som en hvilken som helst anden 6-årig 

glæder vi os til at fejre fødselsdagen. 

 

Månedens artikel: Vi har fundet endnu en god artikel inde hos Nordic parenting. 

Denne måneds artikel hedder: Sådan lærer børn, at ”nej” betyder ”nej”  

Biograftur: Den 10. januar var maxigruppen på biograftur. De besøgte biblioteket, hvor 

de så 6 kortfilm, det var bl.a. Lili børster tænder, Mægtige maskiner – stribemaleren, 

Prik og Plet kigger på stjerner. 

Forældremøde og samtaler: Torsdag den. 12. januar havde vi et forældremøde for 

maxigruppen, hvor der var oplæg og børns udvikling, hvad man forventer at et 

skolebarn kan mestre, program for maxigruppens forår og der blev afsluttet med en 

hyggelig cafésnak om hvad man selv skulle arbejde med derhjemme. Det var en hyggelig aften med 

hyggelig stemning og en god opbakning. 

http://nordicparenting.dk/2016/04/14/mere-tid-hygge-sig-saadan-laerer-boern-nej-betyder-nej/


Vinterferie: Tak for alle tilbagemeldingerne til 

vinterferie. Vi kan se at mange af jer holder en 

ferie, vi ønsker jer en rigtig god ferie, 

forhåbentligvis i sneen. Skulle der ske ændringer 

ift. Om jeres barn holder fri selvom i er meldt til, så 

giv venligst besked hurtigst muligt.  

Vi følger den almindelige åbningstid hele ugen. 

(6.30-16.30 og fredag 6.30-16.00)  

 

 

 

 

Personalelørdag: D. 14. januar afholdte personalet en arbejdslørdag, hvor vi lagde store ambitiøse planer 

for det kommende år. I det kommende år vil vi have særligt fokus på naturen, 

skoven og vi snuser lidt til naturvidenskab – i børnehøjde. 

Grønne spirer: I efteråret var de fleste voksne i børnehaven på ”de grønne 

spirer” kursus. Sammen med det arbejde vi fik lavet på vores personalelørdag, 

så kan vi snart profilere os med at vi har ”det grønne flag”. Det er friluftrådets 

grønne mærkning for daginstitutioner der arbejder for en grønnere hverdag. 

Ferielukning i 2017: Vi holder ferielukket  

fredag d. 26. maj (dagen efter Kristi himmelfartsdag) 

mandag d. 17 juli – fredag d. 4 august (Uge 29,30 og 31) 

onsdag d. 27- fredag d. 30 december (uge 52) 

Personalet søger: 

Hvis der er nogen 

der har noget 

gammelt 

elektronik, som i 

ikke længere skal 

bruge, så 

modtager 

mellemgruppen 

det meget gerne, 

til deres 

robotprojekt. 

 

Sebastian og Martha hælder foder ud på vores hjemmebygget 
fodrebræt 


