
 

 

Nyhedsbrev for april 2019 

Børn gør… 

Kærligheden stærkere, dagene kortere, nætterne længere, lønnen mindre,  

hjemmet gladere, fortiden glemt og fremtiden værd at leve for! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu engang har vi afholdt en fantastisk lejr – Børnenes vel er et skønt sted med gode faciliteter 

både ude og inde. Et godt udgangspunkt for 29 skønne Balle børn, hvor der blev leget, spillet 

fodbold, kørt på mooncar, cyklet, gået ture ved vandet, gynget, klatret i træer, grinet, pjattet og 

hygget max, en dejlig afslutning for astronauterne😊  

 

 

 

 

 

D.21. marts havde vi førskolefest for astronauterne og deres forældre, en dejlig aften med god 

mad og god underholdning fra børnene. De viste Prinsessen på ærten, noget de havde set frem til 

rigtig længe, der var sommerfugle i maven, men de opviste den så flot, vi personaler var meget 

stolte af dem alle sammen.  



                                     

                                        D.29. marts var astronauternes sidste dag her i Balle Børnehave, inden de 1. 

april skal videre til Midgård. Der findes ingen bedre måde at sige farvel på, end en førskolefest og 

efterfølgende en lejr. Vi ønsker alle astronauter og deres familier den bedste fremtid. 

 

 

 

Vi nærmer os d.2. april hvor vi skal lave gymnastikopvisning, når vi skal øve en sidste gang om 

formiddagen, har vi fået grønt lys fra Lotte/Midgård til at låne astronauterne en sidste gang, så vi 

kan blive helt klar til om aftenen. 

 

Når vi har sagt farvel til astronauterne, vil vi frem til sommerferien kun være to grupper. I perioder 

kan vi indimellem dele stjernegruppen, d a det er en stor gruppe. Alle personaler hjælper 

hinanden på grupperne og det vil vi glæde os til. 

 

 

                  Foråret er endelig kommet og her vil vi igen begynde at tage på tur ud af huset. Torsdag 

vil stadig være vores tur dag. Den dag skal børnene have en rygsæk med de selv kan bære og i den 

skal der være en drikkedunk med vand. 

 

 

                                   Læreplanstemaet for a pril måned er, kulturelle udtryksformer & værdier, her 

vil vi have fokus på påsken, hvor vi vil lave pynt og finde påskeæg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyt fra grupperne:  

Marsmænd:                                                                                                                                                 

Gruppen er stadig nogle snakke basser/fjollehoveder, men vi øver os i og huske at være gode ved 

hinanden, være gode kammerater, tale med sidemanden og ikke bare råbe ud over bordet og når 

tingene er sagt en gang, behøver men ikke sige det flere gange og sværest af alt, bliver 

sidemanden ked af det man siger, skal man stoppe, det er ikke altid nemt, men vi øver. I forældre 

skal være ekstra opmærksom på jeres børn, de store/astronauterne er ikke børnehaven længere 

og mange af marsmændene har leget med dem. For nogen kan det være en svær tid, når de store 

er væk. Der skal falde ro i børnehaven, nye venskaber skabes på kryds og tværs og et andet hi raki 

vil opstå. Heldigvis kan marsmændene lege sammen og her kan I forældre være med til at skabe 

sammenholdet, ved at lave legeaftaler i gruppen, så styrker vi det sociale meget mere, og de er 

klar på hjemme legeaftaler – de snakker meget om det. 

Stjerner:                                                                                                                                                               

Vi er efterhånden en stor gruppe, og derfor, vil vi prøve at dele de store stjerner og de små 

stjerner nogle dage når ”puderummet” er ledigt.  

 

 

Vi skal afholde forældremøde med valg til forældrerådet d.21. maj, så sæt et stort KRYDS i 

kalenderen allerede nu, vi forventer at minimum en forælder pr. barn, er repræsenteret den 

aften😊 I får mere information i næste uge. 

    

 

                                          Foråret er over os, så vi I må meget gerne tage termotøj, en fleece trøje, 

regntøj og gummistøvler med. Husk godt med skiftetøj til kassen, hellere for meget end en tom 

kasse. Desværre kommer vores lånetøj ikke retur når det har været lånt ud, så er jeres barns kasse 

tom, kan vi af gode grunde ikke hjælpe dem med låne tøj.  

 

 

 

 Vi ønsker jer alle en dejlig påskeferie når I kommer dertil. 

Venlig hilsen 

Personalet I Balle Børnehave 

 


