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LUKKET

Sander bliver 6 år. Tillykke

TIRSDAG Pitabrød. Børnene tilbereder selv på stuerne.
ONSDAG Rikkes gr. i salen. Børnebio for de største i vuggestuen og mindste i dragerummet.
TORSDAG Emillia bliver 5 år. Tillykke

Birte og Rikke på kursus

FREDAG Teater i Tingsalen. De største i vuggestuen og mindste i dragerummet. -- Emillia
holder fødselsdag derhjemme og de ældste på besøg på skolen med madpakker.
Dragerummet leger på Kvisten.
X
X
MANDAG Dragebørn har dialogisk læsning om bondegårdstema og Rikkes gr. går tur til hallen
TIRSDAG

Frokost

Gruppefotografering

ONSDAG Dragebørnene besøger Majbrit og ser hundehvalpe m.m. Madpakker med.
TORSDAG Dragebørn-Bondegårdstema-fokusord/kimsleg. Birtes gr. på skolebesøg
FREDAG

Legetøjsdag. Rikkes gr. på bibliotek og de store dragebørn på Kvist-besøg.

X
X
MANDAG
TIRSDAG

Dragebørn har dialogisk læsning om bondegårdstema. Bager knækbrød.
Suppe på bål.

ONSDAG Rikkes gr. spiller på instrumenter. Dragerummet arbejder i værkstedet.
TORSDAG

GENERALFORSAMLING.

FREDAG Legetøjsdag.

Dragerum-bondegårdstema/koen. Vi laver smør.
Birtes gr. på skolebesøg.
De ældste dragebørn og Rikkes gr. på tur i skoven.

X
X
MANDAG Dialogisk læsning i dragerummet. Bondegårdstema.
TIRSDAG

Frokost. Bondegårdstema i dragerum. Føle og lugtesans. Rikkes gr. kreative

ONSDAG
TORSDAG Rikkes gr. i værkstedet.
Dragebørn på tur til Bondegård.
Maison holder fødselsdag på stuen.
X ST. BEDEDAG
LUKKET
X

Maison bliver 2 år. Tillykke

X
MANDAG Bondegårdstema i dragerum.

Smid ud fest for de ældste.

Rikkes gr. på tur.

TIRSDAG lun ret. De største dragerumsbørn flytter på Kvisten, og de 4 ældste vuggestuebørn
flytter ind i dragerummet.

Snegle Nyt April 2018
Et veloverstået påskemåltid er just forbi, og børnene fandt alle æggene, som påskeharen havde gemt
overalt på legepladsen. En herlig formiddag og endnu engang tak for alt den dejlige mad.
Vi får en praktikstuderende, Helena Nielsen bosiddende i Vemb, på Kvisten fra næste uge og frem til 18.
maj. Helena er 25 år og det er hendes første praktik under pædagoguddannelsen på VIA. Rikke bliver
hendes vejleder. Vi får også en ung pige Freja, som går i 9.klasse på Ulfborg skole efter påske. Hun skal
være her hver onsdag indtil sommerferien. Freja bliver tilknyttet Dragerummet. Vi byder de 2 piger
velkomne til Sneglehuset, og håber at de vil få et positiv og konstruktivt udbytte af opholdet.
Info fra Kvisten: Rikkes gruppe bruger ofte venskabskassen og samtalematerialet fra ”Spillerum” som
både Rikke og Birte har været på kursus i. Venskabskassen, som vi kalder den her, oprindelig ”Fri for
Mobberi” har samme værdisæt, men metoden til at komme i dialog med barnet på, er lidt forskelligt. I
får mere info senere. Kursusforløbet er endnu ikke slut.
Birtes gruppe har en del at se til i april måned og børnenes hoveder er fyldt med mange spændende
tanker, så derfor er der ikke sat så mange forskellige aktiviteter på, for dem. Mht. Smid ud festen den
30. april, vil I høre nærmere.
Evt. strejke: Vi vælger at tage det med ro. Ingen ved noget som helst endnu, og da vi er en privat
institution, er det slet ikke sikkert, at det får nogle konsekvenser for os.
Cykeldage: Vi har valgt at vente til maj måned, hvor vejret forhåbentlig begynder at ligne sommer, og
nogle af børnene er taget i skole og andre har fået et lidt andet tilhørsforhold i ny gruppe.

Fødselsdage: Sander bliver 6 år den 2. Emillia bliver 5 år den 5. Maison bliver 2 år den 28. april.
Tillykke alle 3.

Sang og rim: Forår, forår, kom nu snart!--- og Lis bis, katte vatte vis, katte vatte vekop, tekop tis!
De kærligste hilsner og Rigtig God Påske alle sammen.
Sneglehuset.

