HAASTRUP FRISKOLE - BØRNEHAVE OG VUGGESTUE

Nyhedsbrevet ”FREDAG”

fredag d. 21/01-2022

- til alle hjem og skolekredsen!
Henrik
Uge 3 lakker mod enden og det har været en god og rolig uge på skolen. Vi har haft det første forældremøde
med de kommende Tidligsfo forældre og det gik godt. Vi fik præsenteret vores Tidligsfo og ikke mindst Tommy,
som jo begynder på skolen 1. februar med timer i både tidlig sfo, sfo og skoledelen. Forældrene var deltagende
og nysgerrige og indtil videre er der 12 nye børn på vej til april. Der kan godt støde flere til, men vi er tilfredse
med antallet, som aldrig har været større. Tommy vil i øvrigt lave en kort præsentation af sig selv til et af de
kommende fredagsbreve.
Vi har også haft en uge, hvor Ida i grp. 4 mistede sin mor efter længere tids sygdom. Det er naturligvis en meget
hård proces. Vi har talt med eleverne og Ida er allerede i skole igen til en mere normal hverdag, og det er godt.
På søndag er der ”Sy og male hyggedag” Vi er på vej til at få nye og ensartede gardiner i alle lokaler. Vi har talt
om det i mange år og nu sker det så endeligt og det glæder vi os til.
Når vi når længere hen på foråret vil vi lave nyt tiltag her i fredagsbrevet i form af Nyt fra SFO og nyt fra Tidlig
SFO.
Endelig kan i allerede i dette fredagsbrev se, at gruppe 1 er i gang med kæmpe klipogriv billeder i krea med
bevægelse som tema. Aisha og Floras fantastiske billede kan I se i dette fredagsbrev.

Haastrup Børnehave og Vuggestue

Så blev det fredag i uge 3 og også i denne uge har vi arbejdet med sundhed og trivsel. I vuggestuen har
de arbejdet med smag, sanser og farver. Børnene har smagt på forskellige grøntsager, mærket på dem,
talt om farverne og oplevet konsistensen inde i munden. Noget kom ned og andet kom ud. De har
arbejdet med sprog, bevægelse og billede genkendelse, hvor børnene er blevet bedt om at hente et
billede af en bestemt frugt/grønt på toppen af bakken og suse ned til den voksne med det. Der har også
været tid til en tur i Byparken med leg og hygge.
Børnehavebørnene og Boblerne har arbejdet videre med emnet ”Sundhed og trivsel”. Grupperne har
på skift haft bevægelsesaktivitet med sunde og usunde ting, som de har placeret ved rød eller blå
kegle. Der er blevet serveret banan-te ved bålet, lavet på bananskræller fra formiddagsfrugten. I denne
uge har børnene selv lavet madplan og til stor skuffelse for de voksne, så var der hverken
pålægschokolade, burger eller røde pølser på menuen. De kunne lige svinge sig op til en gang
pomfritter med oksefrikadeller og kogte gulerødder i går, men ellers har madplanen været næsten
identisk med det vi plejer at få.

I denne uge har vi haft besøg af vores Tilsyn fra Fåborg Midtfyn Kommune. Et dejligt besøg, hvor
Hanne var med rundt på de forskellige aktiviteter. Det er altid dejligt at få besøg og vise vores skønne
Børnehave og Vuggestue frem og der var kun ros og positive tilbagemeldinger fra Hanne.

Coronanyt
”Intet nyt er godt nyt for de fleste” (CV Jørgensen). Der er ikke kommet nye tiltag, men i kulissen lurer corona
stadig og der er flere børn og forældre, der må være hjemme i isolation, for så at vende tilbage med fornyet
motivation og energi.
Vi har stadig selvtest liggende på skolen, hvis der er nogen, der mangler.
Kommende arrangementer til kalenderen
23/1-Sy-male og hyggedag
Uge 5 sproguge
Uge 7 Vinterferie
Indskrivning
Skolen og Børnehave/vuggestue er åben for indskrivning til venteliste, så spred det gode budskab om en lille
friskole med stort fællesskab. Kig forbi til kaffe, rundvisning og indskrivning.
Rigtig god weekend, god jul og godt nytår.
Mvh.
Henrik
Haastrup Friskole. Bygaden14.
5600 Faaborg.
Skoleleder: 62681494/81826618 kontor: 62681495 e-mail: skole.leder@5662.dk Hjemmeside: www.
haastrupfriskole.dk

Æstetiske lærerprocesser
Her er et eksempel på en æstetisk læreproces, hvor eleverne i gruppe 1. arbejder med mennesker i bevægelse.
De laver kæmpebilleder af sig selv i bevægelse og færdiggør dem med klip og riv, som giver et heldigt specielt
udtryk, som er langt fra tusser og farveblyanter:-)

