Kære alle
Vi nyder forsat de dage, hvor solen skinner og vi er ude det meste af tiden.
Børnene har både gang i de stille lege i legepladsens forskellige hjørner
samt de lidt mere vilde og motoriske udfordrende i træer, klatrestativer samt mooncar kørsel m.v.

Vi har

generelt været heldige med vejret – men det er forsat
meget nødvendigt med forskelligt ekstra tøj. Så husk
gerne, at tage lidt
ekstra i tasken.

OG SÅ EN lille
anmodning. Vi har brug for, at I skriver jeres børns navne i deres
tøj samt på deres madpakker. Selvom vi er et lille børnehus er der
rigtigt meget børnetøj og børnemadpakker at skulle kunne
genkende

Apropos lille børnehus….. Så kommer der løbende flere børn i
de kommende måneder.
Velkommen til Gudbjerg Børnehus
Tirsdag den 2. juni byder vi velkommen til Inger i
vuggestuen samt Tekla og Josefine i Børnehaven.
Vi glæder os til at lære jer og jeres familier at kende.

Et andet velkommen skal lyde til vores nye – men velkendte
medarbejder.
Gudbjerg Børnehus har fået tildelt ekstra medarbejdertimer
med afsæt i minimumsnormeringerne.
Dette har betydet, at vi har haft mulighed for at ansætte Gitte. Til glæde for både børn og voksne.

Nyt fra vuggestuen
Vi siger velkommen til Inger og hendes familie. – i juni måned vil vi forsat have fokus på udeliv ved at
gå ture i nærmiljøet samt være på legepladsen.

Børnehave grupperne
Skovtroldene har netop sagt goddag og velkommen til en ny dreng i
vores gruppe. Det er Victor som er flyttet hertil med sin familie
Vi vil derfor i den kommende tid have fokus på venskaber. Vi vil også
arbejde med: ”Find vej i naturen aktiviteter”, som også styrker
børnenes alsidige personlige udvikling
Alfer siger velkommen til Josefine, Tekla og deres familier.
Vi er forsat ude alt det vi kan. Så husk både tøj til godt og dårligt vejr.
Vi har fokus på relationer blandt børnene og legen. Vi bruger
legepladsen til at lege, skabe relationer og finde dyr.
Et andet fokuspunkt vi forsat har er at øve sig i at gå på toilettet,
hvilket vi håber, at I vil bakke os op i derhjemme.
Vi oplever, at børnene inspirerer hinanden m.h.t., at gå på toilet.
Når de ser deres ven/ venner gå på toilettet ”smitter det”

Tak fordi I læste med - Vi ønsker jer alle en dejlig juni måned
Mange hilsner fra Personalet i Gudbjerg Børnehus

