Månedsplan
Oktober 2021
Fre. 1/10

Velkommen til Felix og Lucas som begynder i børnehaven 😊

Man. 4/10

Vi er inviteret til Nohrs fødselsdag (Minus madpakke)

Fre. 15/10

Motionstøj (Husk påklædning som er rart at bevæge sig i)

Uge 42

Mandag/tirsdag/onsdag er der åben for tilmeldte børn
Torsdag/fredag er der lukket

Ons. 27/10

Lucas 3 år - TILLYKKE

Fre. 29/10

Forældrekaffe i børnehaven fra kl. 14:15-15:30

Hele oktober

Vi arbejder videre med vores emne ’’hvem er jeg’’. Så nu skal
vi til at se på os selv og hinanden, hvordan ser vi ud,
ligheder/forskelle osv.
Uge 41 er der trivselsuge på hele VF. Her vil vi også være med
en dag i skolen, og ellers dykker vi ned i, hvad det vil sige at
have venner, og hvordan man er en god ven.
I uge 41 skal vi også nede og træne lidt op til det store
motionsløb, som foregår fredag i uge 41.
Så har vi også efterårsferiepasning. Det foregår mandag,
tirsdag og onsdag i uge 42. Torsdag og fredag er der lukket.
Uge 43 fortsætter vi vores emne og sideløbende skal vi også
bage en del… TIL JER 😊
Fredag den 29/10, er I inviteret til forældrekaffe. (Se
kalenderen) Børnehaven har været tilmeldt ’’Bag for en sag’’,
som støtter udsatte børn i Danmark. Derfor sælger børnene de
kager, som vi har bagt ugen forinden.

Den forgangne måned

September måned bød på lidt af hvert. Men det der har fyldt
mest, har været at lave vores store kort nede på tavlen i
børnehaven og også forberedelserne omkring det. Det har
været rigtig sjovt at være rundt i Vejrumbro by og se hvor
børnene bor. Børnene var meget stolte over, at vise deres
huse frem i virkeligheden – men også på billeder. (Generelt når

vi er ude at gå ture, er børnene ved at blive rigtig gode til at gå
på række).
Vi er næsten sikre på at inden dette ’’Hvem er jeg’’-emne
slutter, så ved alle børn hvor deres hus ligger, og det er de
allerede meget dygtige til. Vi øver også meget efternavne og
fødselsdage – her må I gerne hjælpe lidt og øve med jeres børn
hjemme.
Vi har også malet vores huse. (Dem som jeres børn har fået
med hjem). Det har også været sjovt for de fleste – ikke alle
synes det var lige sjovt at skulle sidde så længe og få malet et
rum færdigt. Men nogle ting er bare ’’skal-ting’’ og oftest når
børnene kommer om på den anden side, så synes de at det var
sjovt, og at deres resultat er blevet rigtig fint.
Mandag og fredag har vi haft en del fokus på at ’’komme ned i
gear’’. Vi sætter enten et roligt stykke musik på eller en
fortælling. I denne måned har vi fx hørt Karius og Baktus og
Den grimme ælling. Det er rigtig hyggeligt. Og også meget
lærerigt efterfølgende at kunne tale om historien, men også at
finde meningen/budskabet med historien. Det fortsætter vi
med.

