NYHEDSBREV FRA ESPE SKOLE & BØRNEHAVE
Oktober 2018

Kære forældre
HUSK lys og reflekser
Efteråret er over os, og dermed er det også blevet mørkt om
morgenen, når børnene møder ind i børnehave og skole; så det
er vigtigt at finde reflekser, refleksveste, cykellygter m.m. frem.
Omfotografering af skoleelever samt fotografering af børn i børnehaven
Såfremt man har modtaget nogle billeder af sit barn i skolen, hvor man ønsker
en omfotografering, vil dette være muligt torsdag d. 1.november fra kl. 8.30 –
9.00. Omfotograferingen foregår i børnehaven. Eleven skal bare aflevere de
første billeder til fotografen.
Fotografen kommer og laver den årlige fotografering i børnehaven d.
1.november. Det er ikke længere muligt at få lavet søskendefotografering, da der
gik al for megen undervisningstid fra skoledelen med dette.
Natur/teknologi
”3A var d. 19.september i Natur og teknologi på Ringe bibliotek og se et stykke
om menneskerettighed.
Dukkerne var lavet af forskellige
materialer, der viste mangfoldigheden
og forskelligheden i mange
sammenhænge. Både i materialer,
familiekonstellationer, nationaliteter
og klassen m.m.
Efter stykket fik vi en rigtig god snak
om det at være forskellig med
baggrund, opdragelse, skolegang, miljø
men også det at være ens - nemlig
menneske - og indgå i mange relationer. Desuden om at behandle hinanden
pænt og med respekt. Mange hilsner fra 3.a og Susanne K.H. ”

Hermed lidt nyt fra Børnehaven:
Åben Lågedag i Børnehaven
Årets sidste Åben Lågedag er blevet afholdt. Der bliver hvert år afholdt 3 Åben
Lågedage. Børnehaven åbner ”lågen” og får besøg af dagplejerne. Vi havde besøg
af 5 dagplejemødre og ca. 20 dagplejebørn. Da vejret var dårligt valgte vi, at
holde samling inde. Vi sang sange og spiste frugt. Storegruppen og halvdelen af
mellemgruppen var gået i hallen, så der var plads til leg på kryds og tværs af
alder og i hele børnehaven. 2 af dagplejerne blev og spiste madpakker sammen
med lillegruppen og de mellemgrupper, der deltog i dagen. Vi havde en dejlig
dag og glæder os til næste Åben Lågedag.
Musikskole
Mellemgruppen og lillegruppen har besøg af Christina fra musikskolen hver
mandag her i efteråret. Der bliver sunget og danset for fulde gardiner, når
Christina kommer med hendes store kuffert, der er fyldt med en masse
spændende ting og sager. Vi samles i rundkreds og synger nye og kendte sange.
Vi synger sange, hvor vi sidder stille og sange, hvor vi er i bevægelse. Sange om
aber og krokodiller, sange om tænder og hænder og meget mere.

Tiden løber, og inden længe står julen for døren….
Vi håber, at mange af jer igen i år får mulighed for
at være med til bedsteforældredag i børnehaven
og/eller juleklippedag på skolen.
Nu får I her datoen, så er det måske lidt lettere at
planlægge med:
Fredag d. 30.november 2018.
Der kommer mere information om selve
dagen senere.
Skolernes Motionsdag fredag d. 12.oktober
Vi afholder igen i år Skolernes Motionsdag den sidste dag inden efterårsferien. I
kan finde mere information om dagen på Forældreintras opslagstavle.
I ønskes alle en god efterårsferie; vi glæder os til at se jeres børn igen
mandag d. 22.oktober.
Mange venlige hilsner
Vibeke K. T. Munck

