Krummenyt – Rød mini d. 08/09-2019.
Ja, så er vi alle godt i gang igen her efter sommerferien. Vi hedder ikke længere mikro, men er
nu øm døbt, til rød mini. Vi er nu begyndt at arbejde mere på tværs af børnegruppen med
gul mini. det betyder at vores børn nu bliver i gruppen til de ca. er 3 år, før de skal flytte stue,
vi glæder os til at have ”store” børn også!
Rød og gul mini har fælles aktiviteter 2 gange om ugen, dog ikke alle børn med 4-5 børn ad
gangen. Vi har f.eks. gået tur til rævebjerg hvor vi har øvet at gå tur og udforsket naturen
sammen, hvilket det klaret SÅ godt!
En gang om måneden køre vi sammen med gul mini til gymnastiksalen på smededal – og har
motionsdag, det gælder alle børnene på begge stuer, det glæder vi os meget til.
Vi har nogle flere tiltag, som i vil høre nærmere om senere.

Pr 1/8 sagde vi farvel til 3 børn, de er nu på gul mini. Samtidig sagde vi goddag til et nyt barn.
Så nu tæller stuen i alt 12 børn.

Vi har lige haft temaet ”bondegården” i 14 dage. Der sang vi blandt andet sange om dyr, og
insekter, som bor på landet. F.eks. Se Den Lille Kattekilling… Lille Peter Edderkop… Jens
Petersens Ko Den Har Horn… Vi Skal Med Toget Ud På Landet, Der Skal Vi Se En Ko Blandt
Andet… Vi øvede dyrelyde og børnene er SÅ dygtige! I fik alle et lille kunstværk med hjem,
som jeres børn havde dekorereret SÅ flot! Enten en ko eller en gris, de valgte selv hvilket dyr
de ville tegne på.
Nogle af børnene var også på besøg hos Rikke fra gul mini. hun bor på landet og hun har
hund, katte, høns og får, det var et STORT HIT!

Vi har fokus på selvhjulpen hed med af og påklædning, blandt andet for at øge jeres børns tro
på dem selv, give dem øget selvtillid og selvværd. (dette ville være dejligt hvis i som forældre
ligeledes bakkede op om derhjemme.)
Børnene bliver også inddraget i praktiske gøremål, som f.eks. at klargøre frokostvognen, og
dække bord. Jeres børn er rigtig dygtige og meget lære nemme… og de ææælsker at være
med til det!

Vi bestræber os på at være ude så meget som muligt, og med det, er det rigtig vigtigt at i
tjekker jeres børns kasser med jævne mellemrum, så der ikke mangler noget i kasserne! Nu
begynder vejret og blive lidt køligere, så vi behøver tøj til efterårsvejret! Tjek vores skiftetøjs

seddel på opslagstavlen ved stuedøren, der står hvad vi forventer jeres børn har i deres
kasser og garderobe.
Vi ønsker jer en rigtig dejlig sensommer.

Stor rød mini hilsen til jer alle. 😊

