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Nyhedsbrev

Nyhedsbrev nov. 2013
Mormor tema

Nu er vi to tredjedele gående med vores emneuger. Og det går bare så
godt. Vi har lavet mange forskellige ting. Vi har snakket om gamle dage,
vasket op i hånden udenfor, banket puder med tæppebanker og syet et
hjerte.
Alle børn har lavet- eller kommer til det - et fint stamtræ. I gymnastiksalen
har vi danset og sunget gamle sange som "med hænderne sir' vi klap, klap,
klap....." "save, save brænde", leget "bjørnen sover og meget andet".
Der er blevet lavet gymnastik efter Kaptajn Jespersens forlæg og det er
ikke barnemad.
Menuen i disse uger følger selvfølgelig vores tema og har været :
Forloren hare m. kartofler, gulerødder, sovs og gele og til dessert frugtgrød
m. mælk.
Stuvet spidskål m. medister og budding til dessert.
På mandag skal vi ha' tarteletter m. høns og æblegrød.
Så på madsiden går det osse vældig godt.

Tema fortsat...

Tirs. d. 29.10. var førskolegr. på besøg på "Birkebo" og de sang for/med de
ældre. Stor succes og vi blev inviteret til endelig at komme en anden gang.
Vi blev trakteret med juice og boller derinde. Se forøvrigt gerne Østbirk Avis
uge 45.
Vi har lavet risengrød i høkasse, hvilket vi ikke kunne imponere med, idet
mange forældre selv stadig gør det. Høkassen har været dejlig at lege med,
så det ku' jo overvejes som julegave!!!
Fridas mormor, Dorthe, har været og fortælle om gl. dage, hvordan de
boede og om lege osv. - tak for det. I dag, fredag har vi været på skolen og
se "Far til fire" i den gamle udgave.

Industrimuseet

Tirs. d. 05.11. tar' vi alle på tur til "Industrimuseet" i Horsens og vi er først
hjemme ca. 14.30. Vi skal studere "gamle dage".

Temaafslutning

Torsdag i næste uge holder vi teselsskab med boller, galopkringle, fint
porcelæn og dug.
Og da vi netop har haft en veloverstået forældrekaffe, er I ikke inviteret til
dette. Fredag afsluttes temaet og børnene får deres stamtræ og sysager
med hjem.

Unge praktikanter

Dagene d. 13-14-15 nov. byder vi velkommen til Michelle og Karoline som
går i 7'ende klasse på Vestbirk Friskole. De skal i erhvervspraktik hos os og
følge dagene i en daginstitution. Det glæder vi os til.

Fotografering

Tors. d. 21.11 er det med at få sat lokkerne og fundet tandpastasmilet
frem. Der kommer Odense Skolefoto nemlig og tar' et strålende foto af os.

Bedsteforældredag

D. 29.11 inviterer vi til "Bedsteforældredag". Ultimativ hygge
generationerne imellem. Vi vil meget gerne ha', at der max. kommer 2
bedsteforældre pr. barn. Nærmere information følger.
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Kirke

Som noget nyt skal vi i år i kirke op til jul. Det blir' d. 05.12. og vi har bestilt
plads i Præstegården, hvor vi vil indtage vores medbragte mad.

Reminder

Og til slut en lille, men vigtig reminder. Husk endelig ekstra skiftetøj og
gerne osse ekstra støvler. I dette vejr blir' man meget våd - hurtigt!!!
Det er osse på tide at få pakket flyverdragten frem.
Og så go' november måned fra Personalet.
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