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Brabrand Dagtilbud består af følgende
afdelinger:
- Mælkevejen
- Kloden

Kære alle
Hermed nyhedsbrev med nyt fra alle afdelinger i Brabrand
Dagtilbud.

- Unimukken
- Viben
- Idrætsbørnehuset
- Dagplejen i Brabrand

Nyt fra afdelingerne
Kloden

I januar og i den første del af februar har vi i Kloden fortsat haft fokus på vores omstrukture-ring.
Vi har fået skabt en rigtig god børnehavegruppe, hvor der er fokus på sproget, stuen arbejder bl.a. med dialogisk læsning.
Når stuen holder samling, er der fokus på, hvad hedder dagen, årstider, bogstaver og tal. Det er fantastisk at opleve børnenes lyst og
engagement for at lære.
Pædagogerne har også brugt mange ressourcer på at lære børnene, hvordan man går tur med hinanden i hånden.
I vuggestuegrupperne har vi fortsat fokus på musikken. Udover det er der blevet læst, bagt, lavet aftryk i saltdej, m.m. og nogle børn har
været en del af et lille sansestimuleringsforløb.
Vi har selvfølgelig også alle sammen været ude i sneen.
I år har vi bestemt os for, at arbejde med temauger i
forhold til indsatsområder i vores LUP, sprog, kost
og bevægelse.
Temaugerne skal foregå på tværs af huset, så vi kan lære
af hinanden, her håber vi at kunne inddrage forældrene.
I den kommende tid starter vuggestuens ugentlige ture
til Sølyst, forældregruppe forløbet starter også op med
ny gruppe – Helle og Birgitte vil stå for dette.

Dagplejen
Så er vinteren ved at være ovre og heldigvis nåede vi at se sne. Sne der dalede
og sne der lagde sig så man kunne lege med det.
Stor forundring hos mange af de små børn, som aldrig har set og mærket sne
før.
I legestuen startede vores teater/musik/sprog forløb Ud i det Blå i januar.
Det er Ditte Aarup fra Eventyrværkstedet der står for forløbet.Det løber over
de næste 1½ år så børnene kommer til at lære Tulle og Skralle som figurer
rigtig godt. Alle dagplejere har bøger og Cd´er med historierne og sangene
og de bliver læst og hørt meget i dagplejehjemmene.
Vi startede med en teaterforestilling med dukkerne Tulle og Skralle som rejser ud i verden på eventyr og møder andre dyr. Børnene var meget optaget
af forestillingen.
I kan se uddrag af forestillingen på YouTube og BørneIntra.
D. 26 og 27 februar skal 1 dagplejer fra hver gruppe på kursus med Ditte
Aarup og de bliver klædt på til at være igangsættere i legestuen.
D. 17-18-19 marts kommer Ditte igen og fortsætter forløbet i grupperne.

Viben
Vi har holdt fastelavnsfest for både børn og forældre. Der var godt
gang i tønderne og flotte udklædninger.
Vuggestuen er kommet godt i gang, og de første babyer er startet.
Mette og Helene i vuggestuen har nok at gøre, og der vil komme
en medhjælper på stuen frem til sommer.
Vi har lavet tema uge, hvor vi har arbejdet med affald og lavet skrot
robotter.
Det er selvfølgelig et tema der relaterer
sig til vores miljøprofil og børnene
har været meget optagede af temaet.

Mælkevejen
Vi har lige holdt fastelavnsfest, de fleste børn var udklædte og der blev
sunget i fællesrummet, slået katten af tønden og vi fik fastelavnsbolle
om eftermiddagen.
Der er billeder og en lille video fra fastelavnsfesten på børneintra.
Mange forældre har fået udleveret koder til børneintra i denne uge.
Brug appèn KMD på børneintra, så I kan se billeder og nyheder fra
Mælkevejen på jeres smart phone, meget smart :-)
Storbørnsgruppen i børnehaven er blevet sprogscreenet i forhold til
skolestart, og der er nye børn der skal starte på dialogisk oplæsning.
Og så glæder vi os alle til, at det bliver forår, og vi kan komme mere ud,
og vuggestuen kan få brugt den nye gynge endnu mere.

Unimukken
Vintergækkerne på legepladsen er et sikkert tegn på forårets snarlige
ankomst.
Foråret varsler startskuddet på vores tema ’ matematikkens sprog’, der
varer fra nu og indtil påske. Vi starter med en fællestur på onsdag for at
se, hvor meget matematik vi kan få øje på i naturen.
Apropos natur – vores legeplads blev kun delvis færdig inden jul. Frost
og sne betød, at forbedringerne på den lille ’vuggestue’ legeplads måtte
vente indtil frosten er væk.
Der er startet 2 nye børn i vuggestuen siden jul. De er begge søskende
til børn i vuggestuen – dejligt at vi får lov til at beholde vores familier i
så lang tid. :-)
Storbørnsgruppen er gået i gang med forberedelserne til skolestart
til august. Tiden flyver og inden vi har set os om er vi i gang med at
planlægge afskedsfesten for dem!

Idrætsbørnehuset V/Globus1
Prinsesser, ninjaer, spiderman, tigerdyr, bier, fine damer - de var her
allesammen da vi holdt fastelavnsfest fredag d. 6/2.
Der blev slået katten af tønden, ja hele 3 tønder fik de stærke børn
fra Idrætsbørnehuset slået ned!
Vi har nydt de dage der var sne – vores lille kælkebakke blev brugt
flittigt, og en enkelt lille snemand blev det også til.
Vi har taget den nye komme-gå skærm i brug. Det går rigtig godt,
og børnene går virkelig op i det! De skal nok huske forældrene på,
at de skal huske at trykke dem ind/ud hver dag!
Håndværkere og personale har knoklet den sidste tid for at få huset
og strukturen på plads til d. 1/3, hvor vi byder velkommen til vores
nye vuggestuebørn og deres forældre.
Samme dag vil alle børnehavebørn og deres forældre blive budt velkommen på deres nye stue – en festlig begivenhed som vi ser meget
frem til. :-)

Venlig hilsen Brabrand Dagtilbud

