Nyhedsbrev marts 2019

Hej Alle
Nu er foråret på trapperne, og vi glæder os til at vi snart kan flytte flere af
vores aktiviteter udenfor.
Nu har vi snart været i gang i 3 måneder og kan se på børnene at de er med på de ting vi som personale
vægter i hverdagen. Vi inddrager børnene mere og mere i de daglige gøremål, og det er noget de gerne
deltager i. Der er meget læring i alle de ting der skal til for at få huset til at køre. De hjælper med at lave
formiddagsmad og frugt, og de dækker bord. Hjælper med at holde orden og feje. På den måde får de
mulighed for at føle sig som en uundværlig del af vores fællesskab.

Arbejdsdag:
Nu vi taler om fællesskab, så har bestyrelsen indbudt til arbejdsdag
fredag d. 5. april fra ca. kl. 13.00. Det betyder at man kan komme når
man har fri for job i løbet af eftermiddagen. Så har man fri kl. 15.00 er
det bare der man kommer. Der vil være fællesspisning om aftenen.
Man har selvfølgelig sine børn med. Se opslag i huset.

Forældreråd: Vi ønsker os et forældreråd i Kirsebærhaven. Så hvis der er nogen der har lyst
til at deltage er I velkomne. For os er det vigtigt at forældrene har medindflydelse på hvad der sker i
Kirsebærhaven. Se opslag i huset.

Smør-selv-dag:
Vi nyder stadig vores fællesspisning om tirsdagen. Næste gang der er
smør-selv-dag er tirsdag d. 2. april.
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Udeliv
I Kirsebærhaven skal vi selvfølgelig have kirsebærtræer. Danny har doneret 8 kirsebærtræer til os, og Jess V.
Laursen har givet os 8 stolper som de kan støtte sig op af, fordi som Danny siger er de meget sårbare i
starten.
Vi har fået 10 nye skovle og koste af Flemming Hvid, så alle børn har mulighed for at hjælpe med at grave
huller til træerne.

Affaldsindsamling: Vi går meget ind for at holde naturen ren, derfor har vi valgt at deltage i den
landsdækkende affaldsindsamling. Det bliver d. 25. april vi starter med det. Vi regner med at tage flere ture
i nærmiljøet i løbet af ugen.

Nye tiltag i Kirsebærhaven
Førskolegruppe: Vi er kommet godt i gang med førskolegruppe, og det er noget børnene ser frem til
hver mandag. Vi har været på vores første besøg på Havbakke skolen. Vi var inde i klassen sammen med
Tom der havde matematik. Vi skulle farvelægge nogle mønstre. Vi var også til generalprøve på 3. kl.
skuespil ”Balders død” det var spændende.

Sproggruppe: Vi vægter at de tosprogede børn samles i en lille gruppe for sig mindst en gang om ugen,
der bliver der spillet en masse spil, læst og talt meget. Det hænder også at de eksempelvis er med Jan ude
at handle. Der er rigtig meget der kan tales om i Brugsen.

Ugeplan: Vi vil bestræbe os på at der hver mandag bliver hængt en ny ugeplan op på køleskabet og i
garderoberne. Jeg har nu fået lavet en mailliste så jeg sender også ugeplanen, nyheder og nyhedsbreve
direkte til jer.

Kruse Vask
Vi har været på virksomhedsbesøg på Kruse Vask. Martin fortalte levende om hvordan tøjet blev vasket.
Han indlagde flere quicher i forløbet. F.eks. ”Hvor mange børnehavebørn kan der være i en vaskepose?”
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Fastelavn
Vi fik lavet en masse fastelavnspynt
og afsluttede med fastelavnsfest
d.1. marts. Alle børn og voksne var
udklædte. Villas blev kattekonge og
Andrea kattedronning.

Kommende arrangementer
Affaldsindsamling: Mandag d. 25. marts.
Smør-selv-dag: Tirsdag d. 2. april.
Besøg: Vi får besøg af 0. klasse og Anette og Tom onsdag d. 3. april. kl. 9.00. Det er et led i brobygningen
til skolen.

Vi besøger: Vi besøger Havbakkeskole med de 3 førskolebørn tirsdag d. 9. april kl. 9.00 – 12.00.
Påskefrokost:

Vi holder påskefrokost d. 12. april. Kirsebærhaven er vært. Alle skal være med til at lave
mad og dække et fint påskebord

Venlig hilsen

Personalet i Kirsebærhaven
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