Myrenyt september 2015

Velkommen til nye forældre i Myretuen og velkommen tilbage til de af jer, vi i forvejen kender. Vi har
haft en dejlig opstart med masser af dejligt vejr og glade børn. Vi er glade for igen at have mulighed for
at være tilknyttet klasser som klassepædagoger, og hvis I som forældre har nogle spørgsmål til vores
hverdag, er I altid velkomne til at henvende jer til jeres klassepædagog, enten på Intra eller i SFO’en. I
kan se, hvem der er på arbejde på DayCare skærmene. I er selvfølgelig også velkomne til at henvende
jer til afdelingsleder Helene Soelberg.
Ud over at vi i skoletiden fungerer som klassepædagoger og har understøttende undervisning og
fordybelse i vores klasse, har vi også bevægelse med jeres børn. Her har fokus for bevægelsen i
opstarten været at støtte relationerne og de forpligtende fællesskaber ved, under titlen ”gamle lege”, at
give børnene gode ideer, de kan bruge til fælles lege i pauserne.
”3. klasses rummet”
3. klasse-rummet er her, hvor 3. klasserne må komme og være sammen om forskellige aktiviteter,
hygge sig og snakke om løst og fast. Rummet er et sted, hvor de kan føle de er lidt store og ha’ det for
sig selv. Af aktiviteter de er i gang med, kan bl.a. nævnes: Lave armbånd ud af elastikker, spille spil eller
konkurrere med Speedstacking-kopper (gælder om at stable og samle specielle plastickopper på tid),
som er favoritaktiviteten for mange i øjeblikket. Vi har i dagligdagen en pædagog tilknyttet rummet.
”Ude” i efteråret
Det er stadig sæson for fantastiske aktiviteter udendørs i efteråret. Alt afhænger bare af at klæde sig på
efter vejret. Vores skure er åbne, så børnene kan indtage vores ude områder, på mooncar, banancykel,
easy roller eller på stylter. Der er også mulighed for at spille forskellige boldspil, såsom fodbold, hockey
og rundbold. Vi bruger også gerne multibanen på sportspladsen, når det er muligt. Stylterne er igen
meget populære. Der er ofte kø for at få dem på. Hvis netop jeres barn vil på stylter, så vil det være en
rigtig god ide at medbringe egen cykelhjelm, så er jeres barn sikker på at få en der passer.
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2.klasse har fået muligheden for at bruge vores pavillon. De vil være under opsyn af den voksen, der har
ansvaret for udeområdet, men som udgangspunkt er det under devisen, frihed under ansvar. De kan
høre musik, lave elastikker, danse, spille spil m.v. Der vil være åbent efter behov.
Ugen afrundes med udendørs hygge og bål hver fredag, hvis vejret tillader det. Der vil blive serveret lidt
hygge for børnene, alt fra ristede kikærter, popcorn, pandekager, til supper og snobrød.
Fredag den 11. september vil vi gerne invitere forældre og børn til forældrekaffe i Myretuen. Der vil
være kaffe på kanden og mulighed for at se de forskellige aktivitetsrum, samt bage et snobrød med dit
barn, i selskab med andre børn og voksne. Vi håber at se mange af jer i tidsrummet fra kl.14.30-ca.16.
Der er udsendt en invitation på Intra.
DayCare
Det er stadig sådan at 0.- og 1. klasse bliver tjekket ind i klassen, mens 2.- og 3. klasse selv tjekker sig
ind ved skærmene. Klassepædagogerne følger op på brugen af DayCare, sammen med børnene. Vi vil
selvfølgelig stadig gerne have jeres hjælp til at minde børnene om at tjekke ud. Det er også en rigtig god
ide, at jeres børn selv ved, hvornår de bliver hentet. Det giver dem en ro at vide, hvor lang til de har
sammen med kammeraterne.
Vi vil meget gerne hjælpe jeres børn i overgangen fra, at I kommer og henter dem, til at de begynder at
gå hjem selv. Her er det meget vigtigt, at de selv ved, hvornår de skal gå. Hvis I har brug for hjælp til
denne overgang, skal I henvende jer til jeres klassepædagog, så vi kan være ekstra opmærksomme på
jeres barn og hjælpe med, at barnet går på det rigtige tidspunkt. Når barnet selv skal gå, er det en
forudsætning, at I har været inde i DayCare og skrive at de selv må gå hjem, samt hvornår de må gå
hjem. I praksis skal barnet henvende sig til den pædagog, der er i Cafe’en og tjekke om det er det rigtige
tidspunkt at gå på. Vores erfaring er, at børnene i 0. klasse ikke er klar til at gå selv. Hvis I har
spørgsmål til Brugerfladen på DayCare, kan I henvende jer til Claus Andersen, der er vores
brugeradministrator.
3. halvleg
Vi oplever, at børnene er meget sultne efter en noget længere skoledag. Det er vigtigt, at de har noget
brød og frugt med til om eftermiddagen. Det giver en rigtig dejlig start på en eftermiddag i SFO’en at få
sig en eftermiddagsmad. Hvis børnene bliver sultne igen senere, kan vi tilbyde en rugbrød og en gulerod.
Spilledag
Alle årgange har en spilledag om ugen. Der er spilledag mandag-torsdag og vi starter med 0. mandag, 1.
tirsdag osv. Dette er ændret praksis ift. den informationsfolder, I fik ud før ferien. Der er mulighed for at
spille frem til 16.20. Hvis man gerne vil spille f.eks. på sin telefon er det også på spilledagen, der er
mulighed for det. Hvis man har sin telefon med de andre dage, skal den kun bruges til at ringe fra.
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Myrerådet
Vi vil gerne mødes med myrerådet 3 gange i løbet af dette skoleår. I er til forældremøderne blevet
informeret om Myrerådet og der skulle gerne være valgt repræsentanter fra klasserne. Vi glæder os til at
mødes med jer. Alle mødedatoerne er ikke fastlagt endnu, men der ligger et i efteråret og to i foråret.
Myrerådet får mulighed for at komme med dagsordenspunkter inden møderne. Det første møde i
Myrerådet løber af stablen tirsdag d. 20.10. 2015 kl. 16.30-18.00. Medlemmerne hører nærmere.

Tilmeldingsaktiviteter

(Frist for tilmelding d. 9. sep.)

Igen i år vil vi flere gange hen over året lave forskellige tilmeldingsaktiviteter. I kan tilmelde jer på Intra
til Helene Soelberg (husk at skrive barnets fulde navn, klasse samt hvilken aktivitet, det drejer sig om). I
kan også tilmelde jer på den seddel, der hænger i Café’en. Den første omgang tilmeldingsaktiviteter er
fra uge 38-41, hvor vi laver følgende aktiviteter:
Mandag: Bolcheværksted med Jan
Bolcheværkstedet er i Pavillionen; Tidspunkt: 14.30 – 16.30
Vi laver bolcher med forskellige smag, lærer lidt om alternative ingredienser, fremfor tilsætningsstoffer
og smagsforstærker. Alle prøver at lave deres egne bolcher, og der bliver sikkert også tid til at prøve at
lave en slikkepind. Bolcheværkstedet foregår i Pavilionen og er for 1.2.samt 3. klasse. Da vi forventer ret
stor interesse for dette værksted vil børnene givetvis blive fordelt på den enkelte uger.
Tirsdag: Speed Stacking med Morten
Speed Stacking er i klasselokale B25 , Tidspunkt: 14.30 – 15.45
Kom og vær med til Speed Stacking. Det er en aktivitet, der går ud på at stable og samle nogle specielle
plastickopper, så hurtigt som muligt. (Søg evt. på Youtube på søgeordet Speed Stacking for at få et
indblik i, hvad det går ud på). I Speed Stacking kan du konkurrere med dig selv og andre børn, øve dig i
at arbejde hurtigt med dine hænder og træne din øje-håndkoordination.
Torsdag: Boldspil i Gymnastiksalen med Angelique
Boldspil er i Gymnastiksalen, Tidspunkt: 14.30 – 16.30
Vi spiller forskellige boldspil og har fokus på de sociale elementer, der er i forskellige boldspil. Vi arbejder
med grundelementer ift. boldspil (kaste/gribe/sparke/slå/skyde). Nogle af de boldspil børnene vil møde
er; fodbold, hockey, ultimate, høvdingebold.

Med venlig hilsen
Personalet i Myretuen 
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