Nyhedsbrev fra Børnehuset, august 2017
Først velkommen tilbage. Vi håber i alle har haft en dejlig sommer.
Efteråret nærmer sig, og aktiviteterne for efterår og vinter er ved at være planlagt. Så i får en
orientering om hvad den nærmeste tid vil indeholde.
Skovuger.
I de kommende uger er det tid til efterårets skovuger.
Uglerne skal afsted i uge 35
Papegøjerne skal afsted i uge 36
Mågerne skal afsted i uge 37
Pingvinerne tager nogle af de ældste børn og kobler sig på henholdsvis uge 36 og 37. De deltager i
det omfang det giver mening.
I får nærmere besked når tiden for jeres barns skovuge nærmer sig.
Grøn Dag og andelsdage.
Vi er så heldige at vi er andelshavere i Vestre Hus. Det betyder at vi har ret til at deltage i Grøn
Dag. Det er en dag hvor der er planlagt mange sjove aktiviteter i Vestre Hus og skoven omkring. De
institutioner der deltager i Grøn Dag skal stille med en ansat der kan hjælpe til på selve dagen. Det
er i år Tina fra Papegøjestuen.
Grøn Dag er d. 31 august 2017. Det er Ugle børnene der deltager.
Andelshavere i Vestre Hus har også mulighed for 2 andelsdage. Det er en formiddag, hvor Bjørli
(leder af Vestre Hus) går tur rundt i skoven med børnene og fortæller om alt det spændende vi
møder på vejen. Det er altid nogle dejlige dage.
Papegøjerne har andelsdag d. 14 september 2017
Mågerne har andelsdag d.25 september 2017
I får nærmere besked.
Mosekonen brygger.
Vi har lavet en aftale med Stine Michel. Hun laver en musikalskforestilling der hedder ”Mosekonen
Brygger”. I børnehuset har vi hørt hendes CD i gennem noget tid og børnene er vilde med den.
CD’en blev fundet i forbindelse med forårets tema om Hekse og trolde.
Vi har sammen med Skovvang Børnehus købt forstilingen d. 13 september 2017. Stine kommer her
til børnehuset og spiller. Vi glæder os rigtig meget.

Madpakke projekt
I uge 39 og 40 arbejder hele institutionen med sund mad og hvad der kan komme i madpakken. Vi
vil besøge slagteren, fiskemanden og grønthandleren så vi kan se de forskellige madvarer. Vi
slutter af med en maddag fredag d. 13 oktober.

Vi håber at børnene kommer hjem med nye ideer til madpakken.
Madpakker og drikkevarer i madpakken.
Vi vil gerne henstille til at i overvejer hvad det er i kommer i børnenes madpakker. Det er børnenes
benzin til hele dagen. Vores erfaring er at mælkesnitter, Danon-yoghurter og lignende ikke er
nødvendigt. Prøv i stedet at bytte det ud med grønsager, middagsrester og lignende.
Med hensyn til drikkevarer i børnehaven så er det vand. Vi vil ikke have saft, juice, kakaomælk
eller smoothies.
På forhånd tak for forståelsen.
Bevægelsesuge.
Vi har tilmeldt os bevægelsesuge i uge 41. Det kommer til at foregå i børnehuset. Vi får tilsendt
forskelligt materiale og inspirations papirer, som vi så vil bruge i løbet af ugen for at få nye ideer til
lege og få endnu mere bevægelse ind i hverdagen.
Det er børneulykkesfonden og DGI der står for initiativet.
Efterårsferien
Vi vil meget gerne vide hvis i er så heldige at holde efterårsferie, også hvis det ”kun” er nogle dage.
GIV BESKED PÅ STUEN
I efterårsferien køber vi nogle græskar og ser hvad vi får ud af dem.
Hjemmeside
Besøg vores nye hjemmeside på adressen www.bhu-oernevang.dk
Forældremøde
Årets forældremøde er 26 oktober 2017. Det er her man har mulighed for at komme til at deltage i
forældrebestyrelsesarbejdet. Der kommer en dagsorden, når vi kommer tættere på.

