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Nyhedsbrev feb. 13
Kære forældre.
Årsplanen for 2013 er nu tilgængelig på vores
hjemmeside: www.vestbirknaturbornehave.dk ligeledes er
der sket få ændringer i vores ugeplan, som også
læses/printes.
Som det fremgår af planen, er der ikke afsat
arbejdslørdage på planen. Vi har besluttet at afvente til vi
ved mere præcist, hvornår renoveringen/tilbygningnen, af
vores nye børnehave påbegyndes. Der vil i den forbindelse
komme en del opgaver, som vi ønsker at inddrage jer
forældre i, hvilket der vil komme nærmere info om.
Vi er meget positivt stemt over, sådan som planerne
forløber pt., nu afventer vi bankens vurdering og
optimismen er stor. Når hele projektet er blevet godkendt
div. steder, vil I som vores brugere, blive præsenteret for
oversigt/tegninger af projektet.
På årsplanen kan I også læse, at vores første emneperiode
ligger i uge 8+9, emnet hedder ”
mig og verden”
.
Uge 8: Her vil vi beskæftige os med børnenes
fornemmelse for tid/sted. Hvor bor jeg, hvilken by, gade,
hvilket land, børnenes position i forhold til hinanden og
meget andet.
Vi vil i den forbindelse bede jer forældre om, at tage
et billede af jeres barn/børn, foran jeres hjem og
aflevere det i børnehaven (på forhånd tak).
Uge 9: Her har vi valgt at beskæftige os med et land,
meget anderledes fra Danmark, valget faldt på Kina. Vi
skal tale om traditioner, kultur(forskelle), mad, se film og
meget andet. Skulle en’af jer være i besiddelse af en
globus, vil vi meget gerne låne den til formålet??
Som prikken over i’
et har vi besluttet, at invitere alle
børnene på kinesisk restaurant –for selvfølgelig skal vi i
den forbindelse, prøve at spise med pinde, opleve
stemningen og hygge os med hinandenJ
Vi har bedt jer tage stilling til, om I ville støtte vores
udflugt økonomisk, og det er vi rigtig glade for blev
modtaget så pæntJ I bedes derfor medbringe 30 kr. pr.
barn senest fredag d. 22/2.
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HUSK allerede nu, at sætte kryds i kalenderen torsdag d.
25. april, hvor vi holder vores årlige forårsfest (afskedsfest
for de kommende skolebørn). Nærmere info når tiden
nærmer sig.
Næste forældrekaffe er fredag d. 22/3, hvor vi netop har
afsluttet to ugers kylle/rylle- påske tema. Håber vi sesJ
På vegne af personalet
Helle
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