TUSINDFRYD

Kære forældre.
Nyhedsbrev Nr.8 for Børnehuset Tusindfryd, oktober 2019

Nu er det blevet efterår.
Så er vi klar til efteråret med blæst, løvfald og mørkere dage. Det er hyggeligt vi
kan se denne tid i møde. I forbindelse med efterårets komme har vi brug for, at
børnene har lidt varmere tøj med, så de kan modstå vejrets udfordringer 
Vi fortsætter vores høst tema og udvider med mere fokus på efterår samt krop og
bevægelse. Vi vil tage ud i naturen og studere/finde de dyr/insekter der bor her.
Vi vil tegne, male og synge om de ting vi finder i naturen. Vi skal bruge vores
kroppe og hoppe, danse, kravle, løbe samt lege sansestimulerende lege.
Garderoben.
Vi forsøger at lære børnene, at lægge deres ting på plads og samle deres tøj i
garderoben, når de kommer ind fra legepladsen. Det vil være rigtig dejligt, hvis I
forældre vil støtte op om dette og hjælpe jeres barn med, at samle deres ting i
garderoben og rydde op på gulvet under bænken, når I henter.
Multirum.
Personalet har ryddet godt og grundigt op i personalestuen. Nu er der blevet
ekstra plads til at børnene kan lege her, både aktiviteter på gulvet og ved bordet.
Så nu har vi altså fået et Multirum 
Opstart på rytmik.
Torsdag den 24.10. starter der et rytmik forløb op for 3 grupper, med Mia,
Rytmiklærer fra musikskolen. Det bliver for en gruppe i vuggestuen(kl.9.009.50), for ”De små” i børnehaven(kl.9.50-10.40).”Mellemgruppen” i
børnehaven(kl.10.40-11.30) Rytmikken kommer til at strække sig fra uge 43-50
og igen fra ugerne 2-5. Vi glæder os meget, det er rigtig sjovt, inspirerende og
stimulerende for vores sprog og sanser.

Tipsbytext.
Alle Lejre Kommunes børnehaver(børn fra 3-5 år) deltager i TipsbyText. I vil få
information ud både på Famly og en fysisk folder til hver familie.
Vigtige datoer i Tusindfryd:
3.10. Besøg af Dagplejen.
5.10.+ 6.10. Portrætfoto ved NC-foto
10.10. Idrætslegedag
23.10. Forældremøde kl. 18.30-21.00
24.10. Personalet inviterer til Forældrekaffe for Eva kl. 15.00-17.00
Nye børn på stuerne.
Spættestuen byder velkommen til Josefine.
Et stort velkommen til Josefine og hendes familie.
Nyt fra personalet:
Som I nok alle ved, så stopper jeg som leder af Tusindfryd, min sidste dag bliver
fredag den 25.10. Jeg håber, jeg får mulighed for at sige pænt farvel til jer,
torsdag den 24.10. fra kl. 15.00-17.00, hvor personalet vil holde forældrekaffe
for mig. Jeg vil sige jer alle tusind tak for denne gang. Det har været en
fornøjelse at lære jer og jeres dejlige børn at kende. Pas godt på jer selv og jeres
skønne børn. Bedste hilsner fra, Eva.

Mange hilsner fra hele personalegruppen.

