Kære forældre
Foråret nærmer sig – det håber vi da på😊
Det bliver herligt når vi kan gemme flyverdragter og luffer væk og nyde foråret og sommeren.
Foråret byder på forandringer for nogle af vores børn. 1. april begynder Emilie, Martine og Frederik i sfo på Brovst
skole. Clara Olivia begynder i sfo på Aabybro skole. Vi vil gerne sige jer en stor tak for tiden i børnehaven, og ønske
jer det bedste fremover. Også en stor tak til jer forældre for lån af jeres dejlige børn. Husk der er altid kaffe på
kanden, bare kig forbi.
Nicoline, Aleksander, Eva, Emma, Sylvia Fri, Lydia, Lilli og Emil. skal gå i forårsbørnehave her i børnehaven.
Siri skal være i forårsbørnehaven hver mandag og Laila de øvrige dage. Der er forårsbørnehave hver dag fra klokken
9 til 12.30. Har I lyst til at følge med kommer alle nyhedsbreve på børnehavens hjemmeside: www.landsbyhaven.dk
(det første er der allerede)
Forude venter måske en strejke, jeg kan oplyse jer om at vi ikke har overenskomst. Derfor vil børnehaven være åbent
som normalt.
I yngste gruppen begynder der den 1. april en ny dreng på 4 år, han hedder Oscar, også velkommen til Oscar og hans
familie, vi glæder os til at lære jer at kende.
Sidste år påbegyndte vi projekt gårdhave ved yngstegruppen. Her i foråret arbejder vi videre, der kommer bla. et lille
fint legehus, sandkasse og et lille hegn omkring terrassen 😊
Vores låge ind til børnehaven trænger til nye stolper. Vi har planer om at lave en helt ny indgangsportal, måske
noget med slyngroser eller andre grønne planter. Vores tømrer Mogens står for projektet.
Som I sikkert har bemærket, er vi godt i gang med vores garderobe. Den er nu malet og vi har fået nye dueslag, det
var tiltrængt. Rummet har forandret sig og virker nu større. Vi er stadig lidt i tvivl, om kasserne står det rigtige sted,
nu får de lov at stå der, så må vi prøve os frem. Bliver det den endelige plads, laver vi en ny reol med lidt mere plads
til kasserne. Husk glemmekassen står nu på toilettet.
Som noget nyt har vi lavet en bogbytte-hylde i gangen. En ide vi fik da Mette og jeg var på kursus i sprogvurderinger.
Tanken er, at I kan sætte jeres brugte børnebøger ind i hylden, og tage nye oplæsningsbøger med hjem. Sæt kun de
bøger på hylden, som I ikke forventer at få med hjem igen. Vi glæder os til at hylden er fyldt op af bøger.
At læse bøger for børnene er meget udviklende for børnenes sprog.
Politikkerne i Jammerbugt kommune har besluttet, at alle treårige børn skal sprogvurderes. Kommunen har købt et
ny materiale til sprogvurdering gennem Rambøll. Har I lyst kan I læse mere her:
http://www.hjernenhjertet.dk/sprogvurdering Mette og jeg har været på endnu et kursus i Jammerbugt kommune,
der går lidt tid før vi får koderne og er klar. I får selvfølgelig besked.
På mandag begynder en ny pedel i praktik i 8 uger. Han hedder Allan – velkommen til Allan.
Vi vil ønske jer alle en rigtig god påskeferie.
Mit navn det står med prikker
pas på det ikke stikker.
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