Nyhedsbrev for januar 2019
Husk at grine mindst en gang om dagen. Fokuser på ting, der gør dig glad
i stedet for hele tiden at tænke på ting, der gør dig ked af det. Alle
mennesker har sorger og bekymringer. Det drejer sig om at behandle
problemerne på en positiv og konstruktiv måde. En god latter kan ofte gøre
underværker og løse op for en spændt situation. Tænk også på, hvor mange
bekymringer der forsvinder helt af sig selv.

Godt nytår til jer alle og velkommen tilbage i Balle Børnehave ☺
Håber i alle har nydt juleferien, fået slappet af og børnene har fået leget med deres nye legetøj.

Som I alle er bekendt med, er vi nu sammenlagt med skolen, noget vi har set frem til og vi glæder
os rigtig meget til samarbejdet i fremtiden. I forbindelse med sammenlægningen har vi fået nyt
logo og en super flot hjemmeside. I kan se den på www.balle-bornehave.dk her vil nyhedsbrev og
månedsplan også figurerer. Hjemmesiden er stadig under udarbejdelse og vil løbende blive
opdateret.
Vi skal byde velkommen til og tage rigtig godt imod tre nye børn Sarah, Magnus, Willum og deres
familier. Sarah, Magnus og Willum skal alle tre starte i stjernegruppen.

Vores første uge i januar vil være stille og rolig, alle skal lige finde tilbage efter juleferien og vores
nye børn, skal lære alle store som små at kende og finde ud af hvordan det er at gå i børnehave. Vi
har valgt at vi har legetøjsdag alle dage i uge 1, da de sikkert har en masse legetøj de gerne vil vise
frem😊
Torsdag som er vores tur ud af huset, her vil vi stadig gå ture men vi spiser hjemme i børnehaven.
Når temperaturen igen stiger, vil vi igen tage madpakker med på tur.

Læreplanstemaet for januar er sproglig udvikling. Denne måned
vil blandt andet byde på rim & remser, højtlæsning, eventyr, opgaver, bogstaver og meget andet.

Vi prøver at gøre vores børn mere selvhjulpen, omkring påklædning og toiletbesøg. En god ide til
selvhjulpne børn er, at I forældre også øver med dem hjemme og at I giver jeres børn tøj på, som
er nemt at få af og på…

De dage vi er i Hallen (om tirsdagen) er det en rigtig god ide, at husk det tøj jeres børn får på, er tøj
de kan røre sig i, gerne træningsbukser uden lynlåse og knapper. I en periode vil stjernegruppen
ikke gå i hallen, men prioriterer at blive hjemme i børnehaven. Det vil give vores små stjernebørn
mulighed for at få en stille stund, med mulighed for at skabe relationer i gruppen. Samtidig vil der
også være mulighed for små lege og fordybelse. Sidst men ikke mindst, vil der ikke være større
børn, der lige skal bruge det legetøj, de små leger med eller bestemme over legen, som er helt
normal og helt naturligt for børn i deres alder☺

Fra januar skal Astronauterne i Bifrost hver onsdag og de skal også deltage i
morgensang på skolen og det er hver torsdag. HUSK det er meget vigtigt at I er i børnehaven inden
kl. 8.00 den dag der er morgensang.

Fredag er legetøjsdag en dag alle børnene ser frem til☺ De må kun medbringe
et stykke legetøj… Her er det meget vigtigt, at I som forældre hjælper jeres børn, så det kun er et
stykke legetøj der kommer med, da det kan give unødvendige konflikter børnene imellem, hvis de
har mere med, end hvad reglerne er omkring legetøjsdag☺
Nye børn (3-årige) i solstrålen, må gerne medbringe en sove/hygge bamse hver dag eller efter
behov.

Vil i være opmærksom på oprydning, når I henter jeres børn. Så de får ryddet det op, de leger
med, inden I går hjem. Samtidig med, at i gør det til en god vane i hjemmet, at børnene hjælpe til
med oprydning, så vi løfter i flok! Flere af vores børn gider ikke og nogen ved ganske enkelt ikke,
hvordan man rydder op. Vi har flere børn, som roder meget og smider med vores ting og vi har
faktisk måtte smide flere legesager ud, fordi vores børn er hårde ved dem. Så vi øver rigtig meget
på, at vi skal være god ved legetøjet, ikke smide med det og at alt har sin plads i børnehaven.

En sidste ting… HUSK hue, handsker, (gerne to par) flyverdragter og
varme støvler. Samtidig skal I lige tjekke op i kassen, om der er nok skiftetøj og kan jeres børn
passe det der er I den, de har det jo med at vokse☺

Venlig hilsen
Personalet I Balle Børnehave

