Årsplan 2020 for Børnehuset Toftelund
Måned

Aktiviteter

Januar

Vi byder velkommen til et nyt år og finder vores rutiner efter en lang juleferie. Vi
snakker om ferien, julen og hvilke oplevelser den har bragt.

Februar

Vi holder fastelavn hvor vi slår katten af tønden på stuerne, bagefter hylder vi
kogerne og dronningerne sammen i fællesrummet. Forældre må gerne være med,
vi ser gerne I er udklædte som børnene.
Uge 7 holder skolerne vinterferie, I bedes melde ind på Tabulex om jeres barn
kommer eller holder fri.

Marts

Vi glæder os til foråret, nyder de gode dage på legepladsen og pynter huset i flotte
farver.

April

I forbindelse med påsken klipper, klistre vi og pynter huset fint. Vi triller æg ned fra
den store bakke og ser om haren har været der med et lille stykke chokolade til os.
Når vi kommer tilbage til huset spiser vi alle vores hjemmebragte madpakker
sammen i fællesrummet.
Den 30/4 skal vi sige farvel til de kommende skolebørn, det gør vi med
eftermiddags kage og klokken 15 bliver de smidt over lågen.

Maj

Vi siger velkommen til de nye grupper og sammen lære vi de nye rutiner at kende.
Fredag den 29/5 inviterer vi til bedsteforældredag, hvor der gerne må medbringes
en lille blomst som der plantes i krukkerne på legepladsen.

Juni

Vi holder Sankt hans oppe ved vores bålplads. Her brænder vi en lille heks af og
snakker om hvorfor. Forældre er velkommen til at deltage.

Juli

Sommerferietid. I uge 29 og 30 er der behovspasning i et af husene i området.
Husk at melde ferie på Tabulex.

August

I samarbejde med husrådet holder vi sommerfest den 28/8. Hele familien er
inviteret.
Årgang 15 deltager i Ådalsløbet sammen med resten af område nord.

September

Vi får besøg af en fotograf som kommer og tager gruppebillede i børnehaven.
Protræt fotos bliver, hvis der er interesse, en lørdag sammen med Højvang og
Fjordtoppen.

Oktober

Vi holder motionsdag fredag den 9/10.
Skolerne holder efterårsferie i uge 42, meld gerne på tabulex om dit barn kommer
eller holder fri.

November

Vi afholder samtaler med de kommende skolebørn hvor vi snakker om deres
skoleparathed.
Forældremøde med valg til husrådet og bestyrelsen

December

Tirsdag den 1/12 går vi alle på jagt efter vores juletræ, når vi har fundet det
pæneste fælder vi det og tager det med hjem til huset.
Storegruppen går Lucia igennem hele huset om morgen. Vi serverer Lucia boller til
morgenmad.
Vi holder julefrokost hvor vi som regel er heldige at få besøg af julemanden.
Hele december måned julehygger vi med klippe klistre, vi laver værksteder hvor der
bliver lavet julegaver og bagt småkager.

