Hej ______________________________________

Nu er der ikke så længe, til du skal gå i børnehave, og vi glæder os rigtig meget, til
du kommer.
Dine kontaktpersoner er ____________________________________________.
De tager imod dig og hjælper dig i løbet af dagen.
Vi har gjort et garderoberum klar til dig. Det er der, du skal hænge din jakke og stille
din taske. Du kan kende dit rum, for der sidder et mærke, som ligner
_______________________________
Når du kommer i børnehuset, skal du have en taske med til ekstra tøj, så du kan
skifte tøj, hvis du bliver våd. Du skal også have overtøj med, der passer til vejret
(regntøj, gummistøvler, flyverdragt etc.).
I børnehuset skal man selv have mad med, så derfor skal du hver dag have
madpakke med. Madpakken skal stå i køleskabet, indtil vi skal spise. Husk at skrive
dit navn på. Du skal også have en frugtmadpakke med til om eftermiddagen.
Den skal være i ________________ kassen i køleskabet.
Når vi spiser, skal du sidde med børnene og de voksne fra din stue.
Vi voksne skriver en mail og på tavlen, så mor eller far kan se, hvornår du skal på tur
eller har aktiviteter i børnehaven. Nogle gange tager vi på tur til f.eks. skoven,
legepladsen eller Rønde. Så låner du en taske af børnehaven til din madpakke og
drikkedunk. Når du skal på tur, er det med børn på samme alder som dig.
I børnehuset er der mange børn og mange legesager at lege med. Du kan også
tegne, male, klippe og klistre, læse bøger, synge og spille musik.

Vi er ude at lege hver dag, også selvom det regner. Så tager vi bare regntøj og
gummistøvler på og leger med vandpytter. Nogle gange laver vi også bål. Så sidder
vi rundt om bålet og synger og laver måske popcorn eller noget andet mad på bålet.

Når du starter vil du møde to børnehavegrupper:

Krudtugler

og Tyvstartere.

Vi glæder os til at du bliver en af vores __________________________
Kan du have det godt, til vi ses.
Mange hilsner fra børn og voksne
i Feldballe Frie Børnehus

