
 

 

Nyhedsbrev for marts 2019 
“Gode venner kan lave alting sammen 

– men kun de bedste venner er i stand til at lave ingenting sammen.” 

Peter Plys 

 

 
 

 

                                              Der bliver arbejdet på højtryk med førskolefest forberedelser hos 

Astronauterne, der er mange ting som skal gøres klar, øves og læres. ☺ Det er med til, at 

månedsplanen ikke indeholder mange aktiviteter, da vi koncentrerer os om festen. Den store dag 

er den 21. marts… vi glæder os alle sammen, både store og små. Men denne dag er også trist og 

vemodig, det er farvel og tak til en flok skønne børn og deres forældre, som vi vil komme til at 

savne i Balle Børnehave. Men sådan er livet, vores Astronauter trænger til nye udfordringer, mere 

læring og skolen venter. 

Heldigvis kan vi se frem til lejrturen, det skønneste sted, at sige rigtigt farvel, nemlig med hygge, 

leg, krammer og masser af grin og heldigvis kan vi stadig snakke sammen over hegnet eller på 

skolen. Papirer omkring lejrturen får I på Viggo i nærmeste fremtid.  

 

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

sidde pænt, vaske hænder, rydde op, ikke løbe, ikke slå, tale pænt og meget mere. En rigtig skøn 

gruppe, de spørger meget og specielt når vi spiser, bliver der snakket rigtig meget og vi får mange 

grin med på vejen😊 Som vi tidligere har snakket om, må børnene gerne have en bamse med, i 

det omfang de er kede af det og har brug for noget trygt hjemmefra. Men lige nu oplever vi at 

mange stjernebørn har en eller flere bamser med og det er ikke en trygheds bamse, men legetøj 

der følger dem hele dagen. En bøn til jer forældre, vil I være behjælpelig med, at bamsen bliver 

lagt i kassen eller I tager den med hjem igen, hvis der ikke er et real behov for en bamse. 

 



 

Marsmændene summer af liv, en dejlig gruppe der suger læring til sig, når vi prøver noget nyt, er 

de lydhør og vil rigtig gerne deltage. Når vi har gang i en aktivitet, følger vi meget børnenes spor. 

Samtidig har vi også med en gruppe børn at gøre, der har svært ved at give plads, det er ikke nemt 

at vente på tur, det er meget mig mig, i gruppen snakker vi meget om, at det er ok at give plads til 

andre, være hjælpsom og alt ikke behøver at være perfekt. 

 

 

 

                     I skal være opmærksom på Viggo, der skal I krydse af, om I har behov for pasning de 

tre dage før påske, fredag efter kr. himmelfartsdag og grundlovsdag. 

 

 

                              Grundet færre børn, skal vi pr. 1 april sige farvel til Trine, det er rigtig ærgerligt, 

men vi ønsker Trine held og lykke med fremtiden. 

 

 

                        Traditionen tro skal vi igen i år, være med til gymnastikopvisning på skolen. Det er 

d.2. april, I får et skriv omkring opvisningen på Viggo inden længe. Det er de 4-6-årige der deltager, 

de 3-årige kan se frem til næste år, hvor det bliver deres tur til at komme med. D.2. april har vi fået 

lov til at låne Midgård børnene, så vi kan øve opvisningen en sidste gang, inden selve opvisningen. 

 

 

                              Læreplanstemaet for marts måned er Krop & bevægelse, vil vi i takt med 

gymnastikopvisningen få rørt kroppen en hel del. Samtidig vil der stadig være morgen motorik og 

sanse motorik mandag og fredagen, hvor vi bruger hængekøjen og bolde. Vi vil også komme 

omkring mindfulness, massage, gå ture og tage på tur i skoven. Som skrevet i februar 

nyhedsbrevet, vil vi i en uge have fokus på mad, hvor meget sukker er der i hvad, hvad er sundt og 

hvad er ikke. Vi kalder ugen for ”sukker sjov” da det er på børnenes niveau og igennem leg.       

Hvis I har reklamer hjemme, må I meget gerne tage dem med. 

 



 Vi skriver nu marts på månedsplanen og det danske vejr…  ja, enten regner det, er 

gråt og bidende koldt ellers skinner solen og temperaturen er høj. Så i overgangsperioden vil vi 

rigtig gerne have både termotøj og flyverdragt med, samtidig kan I lige tjekke op på kassen med 

skiftetøj, at den rummer tøj til årstiden. 

Venlig hilsen 

Personalet I Balle Børnehave 

 

 


