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Nyhedsbrev februar 2019 
 

Hej Alle 

Nu er vi ved at finde vore egne ben at stå på 😊 

Vi, det faste personale, trives i hinandens selskab, og er meget enige i 

hvordan vi ønsker Kirsebærhaven skal kendetegnes. Vi vil alle gerne udeliv 

og vi ser hver dag hvordan børnene trives med det. Der er højere til loftet når vi er ude, og der er meget få 

konflikter især når vi er ude. Vi har en dejlig harmonisk børnegruppe som fungerer godt i hinandens 

selskab. 

 

 

Sawsan er snart færdig med hendes praktik hos os. Hun har sidste dag hos 

os den 1. marts. Vi har været meget glade for Sawsans hjælp, og vi kommer 

til at savne hende især når der skal leges gemmeleg og spilles om 

formiddagen. Tusind tak for denne gang. 

 

 

 

 

Smør-selv-dag: er den første tirsdag i måneden, vi startede tirsdag d. 5. februar. 

Børnene tog en ting med hver. Kirsebærhaven sørgede for rugbrød, franskbrød og smør. Vi dækkede et 

stort pænt bord, og spiste i fællesskab. Børnene nød det, og der blev spist rigtig meget. Næste gang der er 

smør-selv-dag er d. 5. marts. 
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Udeliv 

 

Vi laver mad på bål hver 

fredag så der behøver 

man ikke en madpakke. 

Den første gang vi lavede 

mad på bål var vi så 

heldige at vi havde 

besøg af de børn der er 

flyttet til Kriblebo og 

Karin og Jette. Vi fik 

pasta og kødsovs, og det 

var noget alle børnene 

kunne lide. 

 

  

Nye tiltag i Kirsebærhaven 

 

Førskolegruppe: Vi er kommet godt i gang med førskolegruppe, og det er noget børnene ser frem til 

hver mandag. Vi glæder os til at vi skal brobygge med Havbakkeskolen og Kriblebo. 

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. 

Ugeplan: Vi vil bestræbe os på at der hver mandag bliver hængt en ny ugeplan op på køleskabet og i 

garderoberne. 

Kommende arrangementer 

 

Fastelavnsfest - børnene møder udklædte fredag d. 1. marts. Vi holder en lille fest for børnene her i 

børnehaven, hvor vi vil slå katten af tønden og spise fastelavnsboller. 

 

Nye børn i Kirsebærhaven 

 

Vi siger velkommen til Emma som starter d. 1. marts 

 

Venlig hilsen 

Personalet i Kirsebærhaven 


