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Nyhedsavis
Gudenådalens Fribørnehave
Månedens sang: I maj måned synger vi om fredagen ”Kom, maj, du søde milde!”, den glæder vi os til at
synge med børnene. ”Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn.” Og det håber vi virkeligt at det sker. Vi har ikke væretret begejstret for aprils kolde vejr.

Forældreårsmødet: Tusind tak for det flotte fremmøde
og en hyggelige aften. En særlig tak til Louise for at holde
godt oplæg, med en meget nyttig viden.
Der skal også være en tak til Mads og Jeanette for den indsats de har lagt i forældrerådet.
Tillykke med valget til Lene Winther og Morten Byrgiel
Madsen, vi glæder os til at samarbejde med jer.

Vi har allerede afholdt det konstituerende forældrerådsmøde, her blev Carina(mor til Nicolaj) genvalgt
som formand.
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Fødselsdage: Martha blev 6 år d. 6. april hun blev fejret i børnehaven sammen
med MAXI gruppen. Hun havde taget så meget lækkert mad med at til eftermiddagsfrugt smagte vi alle sammen hendes dejlige mad.
Filippa blev 4 år d. 7. april. Hun inviterede de juniorbørn som var der i påsken med
hjem. Vi fik lov til at lege på hendes store flotte værelse, hun har godt meget sjovt
legetøj. Vi prøvede også hendes havetrampolin, hendes 2 etagers legehus, så hendes høns.
Og så fik vi de lækreste pølsehorn og en ispind
til dessert!
Tirsdag d. 11. april havde Torben fødselsdag.
Han havde bagt en lækker kagemand som vi
spiste sammen med vores madpakke.
Onsdag d. 19. April blev Anna 6 år, hun inviterede MAXI gruppen med
hjem. Vi legede i hele huset og kørte endda på løbehjul indenfor! Vi fik så meget at spise; rugbrød, boller og
lækker
kage. Det
var sådan
en
god
dag.

Nye børn: Den. 24. april begyndte Vilfred på Midgård. Han besøgte børnehaven før påsken. I den
første uge har Vilfred været rigtig god til at gå i børnehave og de andre børn har taget godt imod
ham. Vilfred har en storsøster der starter i skolen efter sommerferien, hun skal gå i klasse med MAXI
børnene.
Solcreme: Det gode vejr er nu på vej, det betyder
at det er ved at være sæson for solcreme. Vi forventer at i giver børnene solcreme på fra morgenen af, så giver vi solcreme på ved middagstid.

MGP optræden på skolen

Børnehavens helt: Jeppe, vores brandmands helt,
er indstillet til ”Den gyldne Sofus”. Falck og børneulykkefonden som uddeler den gyldne Sofus, har
nomineret Jeppe til finalen som finder sted d. 20
maj i LEGOLAND. Vi krydser fingre for at han vinder, for det har han fortjent!
Farvel til Luise: Torsdag d. 11. maj siger vi farvel til
vores studerende Luise, vi har nydt hendes selskab og humor siden 1. december. Vi ønsker
hende alt held og lykke i fremtiden, måske er vi
heldig at få besøg af hende på et senere tidspunkt.

Farvel til Mette: Vi har desværre også måtte sige farvel til vores støttepædagog Mette. Hun har
været i huset gennem flere år. Desværre har hun været sygemeldt siden medio marts og bliver ikke
rask inden hendes timer i børnehaven udløber. Vi ønsker hendes god bedring.
Månedens artikel: Denne måneds artikel hedder: ”5 tegn på at dit barn er
afhængig af iPaden” Scan QR koden eller tryk https://www.dr.dk/nyheder/indland/5-tegn-paa-dit-barn-er-afhaengigt-af-ipaden
Hunde: ”Du kan få kvinder og kager og jordbær
for sjov
men der er intet så skønt som en vuffeli – vov”
Det er vi mange der er helt enige med Shu-bidua i. Derfor må du gerne have familiens hund med i børnehave, hvis
den er i snor og bliver på legepladsen. Af hensyn til de børn der ikke er
så glade for børn og de som har allergi, må hunde ikke komme med ind
i børnehaven.
Sommerferien: I ugerne 29,30 og 31 er der sommerferielukket. Dog vil
vi gerne vide om der er nogle der holder ferie udover de 3 uger, så har
personalet mulighed for
at få brugt afspadsering.
Der er et skema på
pulten.

Vandtank: Vores 1000 l. tank opsamler regnvand – og den har i den seneste tid opsamlet en hel del! Det har betydet at vi har fået gang i en masse
muddersjov. For at man må lege med vand og mudder skal børnene være
iført gummistøvler og regnbukser. Vi vil gerne at I hjælpe med at det er på
garderoben hver dag.
Online kalender: På vores hjemmeside har vi nu en online kalender, hvor i
kan se hvilke begivendheder der sker for børn og forældre her i
børnehaven. Har man ønske om at få tilføjet noget i kalenderen, så kontakt
Torben. Ønsker du at få kalenderen på din tlf. så følg den korte guide under
”årskalender” på hjemmesiden.
Datoer der er værd at huske i maj:
Onsdag d. 17. maj. forældrekaffe
Torsdag d. 18. maj: foredrag med Stig
Broström i Sahl minihal
Arbejdsweekend d. 20. og 21. maj.
Ferielukket d. 26. maj (dagen efter Kristi
Himmelfartsdag)
Mini-biotop: Vi får doneret et minibiotop af ”Krible krable” (Nordeafonden,
Ramasjang
og
dansk
naturvejlederforening). Det er et lille
område med planter, der vokser på et ”overdrev” planterne er nogle der
lokker en masse spændende smådyr til. Dem vil vi meget gerne
undersøge sammen med børnene.
Mini-biotopen er allerede i gang med at blive etableret på trekanten.
Planterne bliver leveret d. 16. maj og så er der forhåbentligvis nogle
søde forældre der planter bedet til til arbejdsdag. Mange tak til Rene,
far til Johan, for lægge maskiner og arbejskraft til, i forbindelse med at
klargøre jorden.

VIlfred med en af Arthurs "kolbøtter"

