Nyhedsbrev 29. januar 2021
Gudenådalens Fribørnehave

I skrivende stund har vi igen fået sneen og frostvejret tilbage på legepladsen – hvor er det altså bare
dejligt. Det er bare sjovere end regn, tåge og tø. Samtidig skinner solen, så vores små venner boltrer
sig og glade barnestemmer lyder i det fjerne. Det er en dejlig start på dagen. Samtidig er vores
”iskunst” endelig frosset – det lykkes ikke de første par nætter, hvor vi forsøgte. Nu hænger det fint
og pynter, samt skinner i solen.

Udover sneen, nyder vi i stor stil, at vi kan bruge hallen hver dag, nu hvor skolen er lukket ned. Det
letter vores hverdag en del, da vi derovre kan få masser af krudt løbet af, med god plads. Yderligere,
har vi ikke kunne bruge hallen siden marts sidste år, så vores små venner nyder virkelig gensynet og de
muligheder det giver. Det at vi tager madpakker med derover, gør det til en lille udflugt. Det er meget
koldt og vådt at tage på tur i denne tid, så hallen er en god erstatning, som virkelig styrker motorikken.

Vi vil igen takke jer forældre i denne tid og det samarbejde vi har. Det er en stor hjælp med de
fridage I giver jeres børn og det, at nogen af jer har mulighed for at aflevere senere, eller hente

tidligere, gør også en forskel. Vi kan godt mærke, at de fleste børn er tilbage i børnehaven, det oveni
restriktioner, øget rengøring/hygiejne og ikke altid det bedste vejr, kan udfordre nogle dage.
I er også rigtig gode til at holde jeres barn hjemme ved den mindste smule sygdom – det sætter vi
stor pris på.
Vi ved at I alle gør det bedste I kan (og det er meget individuelt hvad det er) for at få hele
hverdagslogistikken til at gå op – tak for det!
Nu hvor vi er ved det med hverdagen – så er vi her i januar trukket mere ind om morgenen. Det kan vi
fordi flere børn kommer senere og vi derved kan overholde retningslinjerne når vi trækker ind. Så
snart hverdagen bliver mere normal igen for alle – vil vi igen modtage børnene på legepladsen. Men lad
os nu glædes over, det vi trods alt kan lige nu!
Gode dage på trods:
Vi har her i januar valgt at nyde det dagen bringer, arbejde mere impulsivt og gribe det der opstår.
Som altid med den store faglighed for øje, så vi fortsat skaber gode og udviklende læringsmiljøer til
børnene. I en corona-tid har det været en god måde for os at starte det nye år og det bringer
bestemt også lys i vores små venners øjne.
Vi voksne har planlagt ny årskalender, som I inden længe kan finde på vores hjemmeside.

Forældre passer børnehave:
Den 5. februar skulle vi ansatte have haft pædagogisk dag sammen med skolen. Det er naturligvis
aflyst, så det er ikke forældre der passer bhv. den dag, som tidligere varslet
Lukkedage i 2021:
Vi vil lige minde om, at vi har følgende lukkedage i dette år:
•

Fredag d. 14. maj (dagen efter Kr. himmelfartsdag)

•

Ugerne 28, 29 og 30 (Sommerferie)

•

24/12 – 2/1-2022 (Juleferie)

Maxiopstart:
I næste uge starter vores Maxiklub op igen. Her vil førskolebørnene, hver onsdag, lave skoleparatheds
aktiviteter, sammen med Anita L og Line. Forløbet strækker sig indtil sommerferien og det plejer bare

at være nogle gode og lærerige dage de har sammen. I år starter klubben op med udendørs aktiviteter,
for at tilgodese restriktionerne. Det er anderledes end det plejer – men på den måde, bliver det muligt
at komme i gang. Det skal nok blive rigtig godt – Anita og Line har allerede nogle spændende planer.

Fastelavn:
Vi håber, at det bliver muligt at holde fastelavn som vi plejer. Det bliver nok i en lidt anden form, men
det opdager børnene helt sikkert ikke.
Vi har bestemt at vi i uge 8 har ”fastelavnsuge”. Her vil vi snakke om hvorfor vi holder fastelavn, klippe
og klistre pynt, male tønder og bage fastelavnsboller.
Onsdag d. 24. februar kl. 9.30 slår vi katten af tønden. Vi vil glæde os til at se alle de flotte
udklædninger.
Tænk gerne i et kostume, som kan bruges udenpå flyvedragten, da vi højest sandsynlig slå katten af
tønden udendørs.

Det blev ordene for denne gang – vi slutter som altid af med de skønne børnelogikker;

Hørt i soverummet:

Hørt ved frokostbordet:

Sofie: ”Hej Pelle”

”Malene, du må gerne komme
hjem og besøge mig, men
måske bliver det lidt kedeligt

Pelle: ”Hej”
Sofie: ”Ka´ du sove godt din
gulerod”
Pelle: ”Sov godt din pøls´”

for dig, for jeg har altså ikke
noget voksenlegetøj!”
(her indrømmer vi, at vi kom
til at tænke voksen tanker…)!

