Nyhedsbrev oktober
Kære Forældre
Sikke nogle dage vi har haft i denne solrige skønne sensommer. Der har været rigtig mange dejlige
timer på legepladsen og i skoven.

Måske I har bemærket, at vores legeplads løbende får en lille ”

make-over”? Vi har ny sandkasse samt fået malet en del af vores
træhuse, gynger, klatrestativ osv.
Vi tænker selvfølgelig, at vi har en af de bedste legepladser☺Samtidig har vi løbende fokus på, hvordan vi kan videreudvikle
vores læringsmiljøer udenfor. I vil derfor se små forandringer i
løbet af den næste tid.

De nye styrkede læreplaner – Alle dagtilbud skal udarbejde en
pædagogisk læreplan. Læreplanen er vores (Gudbjerg Børnehus)
beskrivelse af, hvordan vi anvender og udvikler vores
pædagogiske faglighed i dagligdagen. Herunder hvordan vi
skaber et godt læringsmiljø, hvor jeres børns trivsel og udvikling
er vores vigtigste fokus og opgave.
Medarbejderne i huset har samarbejdet om, at beskrive vores
pædagogiske værdier, faglige refleksioner, hvordan vi arbejder
med de seks læreplanstemaer samt hvordan vi synliggør det
pædagogiske arbejde, dokumentation og evaluering etc. i
Børnehuset. Planen, der egentlig ikke er en plan; men en
beskrivelse☺ - forventes færdigudarbejdet og offentliggjort på
Intra senest 1. december.

Oktober er startet og temperaturen kan begynde at svinge mere.

Grundet covid19 restriktioner skal vi forsat primært være udenfor. Derfor vil vi
bede jer forældre om, at der bliver kigget i jeres børns garderober for at se om
der er varme trøjer og jakker/ støvler.

Efterårsferie:
I efterårsferien uge 42 har Gudbjerg Børnehus åbent for de børn, der tidligere har tilmeldt sig dette.
En stor del af personalet afholder ferie. Det resterende personalets mødetider er lagt ud fra de tider I
har skrevet på Intra, hvorfor jeg vil opfordre til, at tiderne så vidt muligt overholdes.

Morgenmad:
Hvis jeres barn, har brug for morgenmad kan vi tilbyde havregrød eller havregryn. Dette bestilles ved
Joan.- Husk, at morgenmad er mellem 6.30 og 7.15. Hvis jeres børn selv medbringer morgenmad er
det samme tidspunkt gældende.

Oktober måned i huset:
I oktober skal vi blandt holde Børne OL, efterårsferie (for nogle børn og voksne) og Halloween.

Til Børne OL vil vi lave forskellige aktiviteter, hvor vi kan få pulsen op og ned, både ude på
legepladsen, i huset og i skoven. Vi vil afslutte forløbet med et OL løb fredag formiddag
ude på legepladsen.
I efterårsferien vil nogle børn og voksne være hjemme og andre vil lege og hygge her i Børnehuset.
Halloweeen – vi vil udforske det uhyggelige lidt, lave spøgelser, edderkopper, græskar lygter m.m. – og
måske fortælle hinanden nogle ( LIDT) uhyggelige historier

Nyt fra vuggestuen
I denne måned vil vi arbejde videre med børnefællesskaber og
udover det vil vi have fokus på bevægelse.
Der vil også være et Halloween forløb, hvor vi vil klippe/
klistre og pynte op på stuen.

Nyt fra Alferne
Hos Alferne forsætter vi vores fokus på de gode relationer i gruppen. Vi leger i små legegrupper, både
dem børnene selv vælger og afprøver nye grupper. Både i vores egen gruppe; men også på tværs af hele
huset.
I Alferne starter vi dagen med lidt morgenmotion til noget dejligt musik. Vi synger og danser nogle
sanglege og får gang i det gode humør. Vi slutter af med lidt afslappende musik, så pulsen kan falde ned
igen inden vi skal have vores formiddagsmad. – Så er vi klar til dagens andre aktiviteter.

Nyt fra Skovtrolde & Rokketænder
Uge 41: OL i skoven. Vi skal lave forskellige lege og konkurrencer, hvor vi bruger skoven som
sportsplads. Bla. koglekast, bakke stafet og skovrul
Uge 42: Efterårsferie
Uge 43: Vi er i børnehaven, hvor vi har halloween uge. Vi pynter uhyggeligt op og skærer græskar
havelygter.
Uge 44: Vi leger på legeplads. – Der er planlægningsuge, hvor vi holder møder
og planlægger de næste uger.
Tak fordi I læste med - Vi ønsker jer alle en dejlig oktober måned.
Mange hilsner fra Personalet i Gudbjerg Børnehus

