
 

Nyhedsbrev for februar 2019 

Det et ikke, hvad du gør 

for dine børn, det er 

hvad du har lært dem at 

gøre selv, som former 

dem til hele og lykkelige  

mennesker  

 

Denne gang vil vi starte nyhedsbrevet med at sige 1000 tak for lån af Astronaut børnene, vi havde 

en helt fantastisk overnatning i børnehaven, det var en skøn aften, nat og morgen, med de 

gladeste børn & voksne😊 

 

 

                       Læreplanstema for februar måned er Kulturelle udtryksformer & værdier. Her vil vi 

klippe, klistre, lave fastelavnsris og fastelavnspynt. Fredag d.1. marts har vi fastelavnsfest hvor vi 

slår katten af tønden, alle som har lyst må være klædt ud. 

 

Vigtige datoer:  

• D.28-29 marts tager vi traditionen tro på lejr til Børnenes vel. Her er det Marsmænd, 

Astronauter og de 4-årige stjerner der overnatter, de 3-årige stjerner er med om fredagen. 

• D.2. april er vi med til gymnastikopvisning på skolen, det er de 4-årige Stjerner, Marsmænd 

og Astronauterne der deltager. (Håber vi kan låne Astronauterne selvom de er startet i 

Midgård.) 

I får videre information om begge arrangementer, når vi nærmer os dagen. 

 

 



 

 

 

                       Vi er blevet bevidste om, at børns ordforråd ikke er fylds gørende i forhold til hvad 

det tidligere har været, når et barn starter i skole og det kan påvirke indlæring i skolen. Det vil vi 

gerne forsøge at gøre noget ved, MEN vi kan ikke gøre det alene, her har vi brug for jeres hjælp. I 

denne uge har vi startet et nyt tiltag, der handler om ord, begreber og betydningen af disse. Vi 

kalder det for UGENS ORD. Vi er på forsøgsbasis og ved ikke helt hvordan det kommer til at udvikle 

sig. Vi vil snakke med børnene om ugens ord, når vi spiser formiddags frugt. Ugens ord kommer til 

at hænge synligt i børnehaven og her vil vi gerne have at i forældre følger op på det hjemme og 

snakker med jeres barn omkring ugens ord. Spørg endelig hvis I har behov for det. 

 

 

 

I forhold til frugtposen, er der forældre der har forespurgt, hvad børnene må have med og hvad de 

ikke må have med. Som udgangspunkt har vi som børnehave ingen sukkerpolitik, da vores 

holdning er, at børn skal lære at have et sundt og naturligt forhold til sukker. Men vi appellerer til, 

at frugt posens indhold er sund og varieret og den ikke indeholder mælkesnitter, müslibar med 

chokolade, slik og kage. I kølevandet af dette, vil vi en uge i marts måned når vi har krop og 

bevægelse, have fokus på hvad børnenes frugtposer indeholder, hvad er sundt, hvad er mindre 

sundt, vi vil samle skral derfra og omsætte det til sukkerknalde. Vi er i kontakt med 

skoletandplejen som vil være behjælpelig med materiale og måske kan der komme en tandpleje 

ud og snakke om sukker og pleje af tænderne. Selvfølgelig i børnehøjde. 

 

Lidt fra grupperne: 

 

               Astronauterne er så småt gået i gang med forberedelserne til førskolefesten d. 21.marts. 

Meget skal laves, ordnes og øves. En fantastisk tid og alle store som små går op i det og vokser 

med opgaverne. Dette er med til, at vi i februar måned ikke vil lave så meget fastelavnspynt, men 

selvfølgelig deltager vi i fastelavnsfesten.  

I skal være opmærksom på, at der snart kommer førskolesamtaler. 

Vi fortsætter med Bifrost & morgensang på skolen, det nyder børnene virkelig. Tirsdag d.5. marts 

kl.9-12, er vi inviteret til en temadag på Balle Friskole, hvor vi skal være sammen 0. klasse i 

børnenes kommende klasseværelse. Vi spiser formiddags frugt sammen med 0.klasse den dag. 



Marsmændene øver at de ikke skal tale i munden på hinanden, at de skal vente på tur, 

lære at alt ikke drejer sig om ”mig” og det er ok hvis der er en anden først, uden at blive sur. 

”Kom-først-syge” er et ord vi taler meget om… Gruppen er præget af ”mellemgruppe perioden” 

vilje, trodsig, afprøvning af grænser, mig først og vil selv mm. Vi har nogle urolige marsmænd, med 

”lopper” i numsen, dette øver vi også. Dette er dog ganske normalt, men det kan kræve nogle små 

kampe med de kære marsmænd ☺ 

Stjernerne de skal lære mange ting her i børnehaven og vi øver meget dagligdags ting, 

såsom at sidde pænt ved bordet, spise pænt, vi må ikke løbe frem og tilbage ved bordet, når vi 

spiser, går ikke fra bordet når man vil. Vi øver os også i at vaske hænder, rydde op, ikke slå, vi taler 

pænt, kommer af med bleen og meget mere. Sovebørnene er ofte ude om formiddagen og det 

nyder de.  

 

       VIGTIGT…  Vedrørende legetøj i hverdagene… Stjernerne må gerne have en bamse med i 

børnehave, hvis den skal soves med eller der i en periode er brug for tryghed... ellers har vi KUN 

legetøj med om fredagen!!! 

 

Sidst men ikke mindst… Husk varmt tøj, hue, handsker og godt med skiftetøj i kassen, mange af 

børnenes kasser er tomme. 

 

 

Venlig hilsen 

Personalet I Balle Børnehave 

 


