LILLA STUE fortæller…

Korte ærmer og sol - flyverdragt, hue blæst og regn…
Det er forår, meeen nogle dage mærker vi, at vinteren ikke har sluppet helt endnu. Det
udfordrer jer forældre med hensyn til børnenes udetøj, så det er rigtig fint, at jeres barns
garderobe rummer flere årstider i øjeblikket. Vi er ude næsten hele dagen, selvom det ind i
mellem er koldt. Børnene er gode til at regulere sig og vænner sig hurtigt til det.
På lilla stue er vi 22 børn og får 2 børn mere til maj- Kaisa og Maluca. Det glæder vi os til.
Hver gang der kommer nye børn ind i vores gruppe, bliver der igen dannet nye relationer på
tværs af alder og køn. Børnene er generelt gode til at tage imod nye børn og de nye børn
falder ret hurtigt ind i gruppen og får en følelse af at høre til.
I rundkredsen er vi begyndt at synge og lege forårssange og lege. I får teksten til de to vi
synger i øjeblikket. Rundkredsen bliver også brugt til at snakke om grænser og relationer;
Hvordan kan man se, om ens kammerat ikke kan lide det man siger eller gør?! Eller hvad gør
man hvis man gerne vil ind i en legegruppe?! At snakke med børnene, mens vi sidder i den
FÆLLES rundkreds, fungerer godt, fordi den snak er med til at danner et fælles grundlag
for hvordan vi er sammen med hinanden. I øjeblikket bliver det at lytte til hinanden jævnligt
taget op. Det er noget vi øver rigtig meget og som I meget gerne må øve derhjemme.

Børnene har været med til at så´ blomsterkarsefrø. Frøene bliver passet godt, så de senere
kan plantes på vores terrasse. Vi håber, at der også er blevet sået et frø i børnene, så de
naturligt føler et ejerskab og er med til at passe på planterne.
I næste uge er der

”PLANTEDAG” på legepladsen. Vi vil gøre legepladsen grønnere

med mange blomster. Derfor vil vi rigtig gerne, at jeres barn har 1 udeblomst med i

børnehaven på mandag, tirsdag eller onsdag. Så vil vi plante dem i vores plantekummer og
krukker på legepladsen.
SOLCREME
Hver dag efter frokost får børnene solcreme på. Vi vil tillade os, at opkræve 25 kr. pr. barn
Desværre har vi ikke mobilpay, derfor kan vi kun modtage beløbet kontant.
CYKELDAG
Torsdag den 29. april- i næste uge, har vi cykeldag. Børnene skal derfor have en cykel med
samt en cykelhjelm.
EFTERMIDDAGSMAD
Vi har besluttet, at rykke eftermiddagsmaden en halv time man.-tors., fordi det passer bedre
ind i vores rytme i dagen. Fredag spiser vi stadig kl. 13.30.
HVAD ER MIT OG HVAD ER DIT?
Vi oplever, at småt legetøj kan havne i børnenes lommer og tasker og at det ikke vender
tilbage til børnehaven. Vi vil rigtig gerne, om I vil hjælpe jeres barn med at få legetøj med
tilbage til børnehaven😊

