Nyheder fra Grauballe Børnegård
April 2016
Foråret er godt på vej med lysere og lunere dage, det betyder nyt liv, nye lege og flere aktiviteter på legepladsen.
Dejligt og til glæde for både børn og voksne.
Allerede nu er nogle dage mere solrige end andre. Derfor er det vigtigt nu, at smøre børnene ind i
solcreme hjemmefra, hvorefter personalet vil give børnene solcreme på over middag.
Børn og aktiviteter:
På nuværende tidspunkt er vi 17 vuggestuebørn og 82 børnehavebørn og vi får flere børn inden sommer.
I de seneste uger har vi haft fokus på krop og bevægelse, med musikforløb, udeaktiviteter m.m.. Vi har deltaget i
”Naturen har brug for vores hjælp” og børnene har samlet meget affald både på legepladsen og i lokalområdet.
Fra 22. april og frem 3. juni vil vi have fokus på og lave aktiviteter med temaet: Natur. I får mere information på
Opslagstavler og DayCare.
Personale:
Iben, Tina A. og Tina R. har nu afsluttet deres uddannelse i Social inklusion. Sidst i august måned sender vi de næste
tre: Kanne, Brigitta og Lone på uddannelsen. Fra 1. august får Carsten atter flere timer i børnehaven.
Britt har nu timer både i vuggestuen og i børnehaven.
Kommende arrangementer – sæt gerne X´er i kalenderen:

Fredag d.22. april – 15. maj: Børneudstillingen: JORN – MENNSKEDYR på Museum Jorn - en god familieoplevelse.
En gruppe børnehavebørn har lavet børnekunst og på fredag skal de til Fernisering på Museum Jorn.
Fredag d. 20. maj kl. 15.00 – 18.30: Arbejdsdag i Grauballe Børnegård.
Forældreudvalget er medarrangør for arbejdsdagen, hvor vi har flere små og lidt større opgaver, som vi gerne vil
have jeres hjælp til, for at gøre legepladsen forårsklar. Opgaver som at fjerne sandbanker ved legehuse og
sandkasser, oliere legehuse/legeredskaber, tilplante krukker, kultivere bede, feje og rengøre legetøj og møbler,
både ude og inde. Alle børn og voksne kan være med.
Brev herom får I tilsendt senere og opslag med konkrete arbejdsopgaver vil blive opsat v. hovedindgangen. Vi giver
kage, kaffe, aftensmad og drikkevarer, som forhåbentlig nydes i det gode forårsvejr. Kom og vær med til nogle få
timers hyggeligt samvær og et aktivt udeliv, i de timer I kan afse hertil.
Fredag d. 10. juni – lørdag d. 11. juni: Maxi-gruppens overnatning i Grauballe Børnegård.
En gruppe forældre til Maxibørnene planlægger overnatning med sjov og hyggelig samvær for børn og forældre.
Fredag d. 17. juni kl. 15.30 – 19.00: Sommerfest i Grauballe Børnegård for børn, søskende, forælde og bedsteforældre.
Forældreudvalget har planlagt sommerfesten med aktiviteter, underholdning og fællesspisning for hele familien.
Aktiviteterne er bla. Flødebollemaskine, ”Støvlekast”, ansigtsmaling, guldgravning, ”menneskebowling”, hoppepude
samt boder med popcorn, Slush ice og kage/kaffe/saftevand. Maxibørnene underholder og vi afslutter dagen med
fællesspisning og oprydning.
Vigtigt:
For at kunne tilbyde børnene forskellige aktiviteter, har de to 2 forældreudvalgsrepræsentanter: Louise og Maria,
samt personalet brug for forældrehjælp til de forskellige boder. Vi vil hermed opfordrer jer til, at skrive jer på de
lister, som bliver ophængt ved hovedindgangen, senest d. 15. maj. Hvis mange skrivers på listerne, betyder det at I
kun skal afse fx ½ time til hjælp i én af aktiviteterne/boderne. Samtidig får vi brug for 2 x 2 ”Grill-mestre” se opslag!
Invitation og program for dagens aktiviteter bliver udsendt 30. maj og tilmelding senest 13. juni.

Forårshilsen
Personalet, Forældreudvalget og Tove

