Kære _________________
Vi vil byde dig og dine forældre hjertelig
velkommen i vores børnehave. Nu er tiden
endelig kommet, hvor du starter i vores
„Junglegruppe.“
Her er Morten (pædagog), Inge (medhjælper)
og Maren (medhjælper) der tager imod dig,
så du stille og roligt kan lære alle dine nye
venner at kende. Senere flytter du over til
Førskolegruppen, hvor det er Sussie
(pædagog) og Maria (medhjælper) der tager
sig af dig ind til du starter i skolen.

Dagtilbudsleder
Morten Pingel

Adresse
Askfelt Børnehave
Dorfstraße 25
24358 Ascheffel
Tlf: 04353 524

Website
www.askfelt-bhv.de

Email:
morten.pingel@skoleforeningen.org

ASKFELT

BØRNEHAVE

I børnehave

MAPPER

BIBLIOTEK

Fødselsdage

Rundskreds

Billeder

I børnehaven har du brug
for et par hjemmesko,
gummistøvler, et sæt
regntøj + skiftetøj (med
navn i), som bliver
liggende på din plads.

I børnehaven har du brug
for din egen mappe så vi
kan samle alle de flotte
billeder og tegninger.
Derfor beder vi om, at du
komme med en
ringmappe i A4
størrelse med smal ryk.
Farve og mønster
vælger du selvfølgelig
selv.

I har mulighed for at låne
nogle dejlige bøger hos
os, som vi får fra
bogbussen. Du har
mulighed for at bytte hver
anden dag.

Når du har fødselsdag
bager vi boller eller kage
sammen med dig og et
par af dine venner. Du
bringer noget med til at
pynte det med f.eks. drys,
vingummi, lakrids m.m.

Ca. kl 9:00 laver vi
rundkreds i grupperne.

Vi laver et hus sammen
med dig til din garderobe.
Derfor har vi brug for et
par billeder af alle dem, du
bor sammen med, mor,
far, oma, opa, søskende,
husdyr m.m.

Månedsinfo/Årsplan
For at mor og far kan følge
med i hvad der sker her i
børnehaven, bliver der
sendt en månedsplan ud
sidst på måneden og en
årsplan i september.

MADDAG
Hver onsdag laver vi mad.
Den ene uge i junglegruppen og den anden i
førskolegruppen. I får en
seddel med hjem, hvor
der står på hvad i skal
tage med. Den dag skal
du ikke tage en madpakke
med, du må godt, men du
skal ikke.

LEGETØJSDAG

FRUGT
Vi har valgt at alle børn
tager frugt med til vores
frugtkurv i køkkenet. Du
skal have et stykke med
om dagen eller til hele
ugen på en gang.

FÆLLESKASSE
Vi har en fælleskasse
som alle betaler 2
euro til om måneden.
Pengene bruger vi til
at bage for på
fødselsdage og til
udflugter, en is eller
saft når vi er på tur.

Altid den første fredag i
måneden har du lov til at
tage ET stykke legetøj
med. Det eneste du ikke
må tage med er våben.
Legetøj er med på eget
ansvar.

FAMLY
Siden vi har FAMLY er
vores check in og ud liste
digitalt, dvs. at børnene
når de kommer checker
sig ind og når de forlader
checker sig ud igen.

MORGENmad
Vi tilbyder morgenmad
hver dag fra kl. 7:30 til ca.
kl. 9:00. Du kan spise
cornflakes eller müsli.
Hver første fredag i
måneden laver vi en
fælles morgenmad
her i børnehaven.

GYMNASTIK
Her i børnehaven lave vi
gymnastik hele året rundt i
enten i gymnastiksalen
eller udenfor. Dertil har du
brug for sokker som ikke
glider (gummisokker) og
når du er i førskole, skal
du tage gymnastiktøj,
løbetøj og et håndklæde.

