Nyhedsbrev Vestbirk Naturbørnehave jan/feb. 2012.

Kære forældre.

Som aftalt på generalforsamlingen, får I hermed en års- kalender for 2012. Her kan I se på hvilke
datoer der er planlagt arbejdsdage, kommende arrangementer og lukkedage. Der vil løbende
komme tilmeldinger og nærmere info vedr. de enkelte arrangementer.
Der er lavet nogle få ændringer i ugeplanen, så derfor får I en ny kopi af denne - hold øje med
mødetider på vores tur-dage, så I ikke kommer for sent. Vi fortsætter med løbende at planlægge
emne perioder, hvor vi har mulighed for over tid, at fordybe os i et emne. Den opmærksomme
vil kunne se, at der kun er skrevet emne på de første to perioder. Dette skyldes blot manglende
planlægning af de efterfølgende☺
☺
Næste emneperiode vil stå i kreativitetens tegn☺
☺ vi vil beskæftige os med kunst, på flere
forskellige måder, herunder blandt andet:
-

Vi vil lave masker (måske til fastelavn).

-

Vi vil få besøg af en kunstner, som vil male selvportrætter med børnene.

-

Vi vil besøge Horsens kunstmuseum.

-

Vi vil tale om og se billeder af forskellig slags kunst.

-

Vi vil beskæftige os med farveskalaen og farvernes forunderlige forandrings- evne.

-

Vi vil have et ler- værksted, hvor vi vil forme og brænde smukke skåle o.lign.

Vi glæder os til at tage hul på en ny periode hvor kreativiteten får frit spil.
Hold øje med tavlen, hvor der netop er kommet flere opslag. Inden længe vil I ligeledes blive
bedt om, at afkrydse pasningsbehov i uge 7, hvor der er vinterferie.
Birgit vores nye pædagog er kommet godt i gang og børnene har taget rigtig godt imod hende. Vi
har samtidig fået en ny vikar i huset. Hun hedder Mette Jelbo, er uddannet arkæolog og
forfatter. Mette vil hjælpe ved sygdom og ferieafvikling. Samtidig vil hun blive brugt som
gæstelære, i forbindelse med emneperioder, hvor det giver mening vi trækker på hendes faglige
ekspertise.
Vedlagt referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Mvh Helle

