HAASTRUP FRISKOLE - BØRNEHAVE OG VUGGESTUE

Nyhedsbrevet ”FREDAG”

fredag d. 25/03-2022

- til alle hjem og skolekredsen!
Henrik
Endnu en god uge på Haastrup Friskole. Hele skolen emmer af musical og glade børn og personale. Det er altid
en helt speciel proces at gå fra ”kaos” til fælles overblik over scener, scenografi og sange. Vi nyder det, fordi vi
ved at både børn og voksne lærer meget processer, hvor vi skaber noget sammen. I kommende uge er der
forestillinger onsdag og torsdag kl. 17:00. Onsdag er der generalprøve kl. 10:30 og torsdag formiddag får vi
besøg fra omkringliggende skoler. Onsdag kommer børnehaven forbi og ser musical og her er interesserede fra
byen også velkommen.
Ellers går vi en travl tid i møde med dialogmøde omkring madordning, workshop omkring skolegårdsprojekt,
projektuger, Tidlig sfo start, ture til Litauen og Grønland, lejrskoler og meget mere hold øje med kalenderen.

Haastrup Børnehave og Vuggestue

I denne uge har vi nydt det skønne forårsvejr og bare taget imod de oplevelser ugen bød på. En lille gruppe
fik fornøjelsen af at opleve Købmand Kent trylle. Dog ikke med den store succes, for hans tricks blev hurtigt
afsløret af vores meget kvikke børn. Børnehavegruppen tog frokosten med i Byparken først på ugen, fik
leget og undersøgt hver en krog. I går havde Manja en død Ilder med, som Lene lige havde fundet og senere
skulle bruge på sit arbejde. Vi fik set ilderens spidse tænder, skarpe klør og svømmehuden på poterne.
Spændende oplevelse for både børn og voksne.
Vejret betyder meget for vores dagligdag og det letter processerne, når børnene selv kan smutte i en jakke
og et par sko, når vi kan tage maden med ud og være ude hele dagen. Det giver god energi til både børn og
voksne.
I aften skal kommende skolebørn holde fest med overnatning i børnehaven og det glæder de sig meget til.
Stort tillykke til Thilde, som blev 1 år i søndags og blev fejret i vuggestuen med sang, raketter og en lille
gave.

Walk and talk
Vi begynder hver dag med walk and talk kl. 8:15. Det er en fantastisk start på dagen, hvor vi kan tale med
både elever og kolleger og blive klar til morgensang. Vi nyder årstidernes skiften, den friske luft og
elevernes nysgerrighed på hinanden og på naturen. Vi vinker til børnene i børnehaven og vuggestuen og til
de gamle, der står og smiler bag deres gardiner i køkkenet. Alt sammen god og tryg begyndelse på dagen. Vi
får også en lille smule motion og måske endda appetit på at komme ud senere på dagen og fordybe os i
mælkebøtter, muldvarpeskud, knækkede pinde og det spirende forår. Fordybelsen kan vi ikke nå på

morgenturen, for morgensangen og skoledagen venter på at vi lander på skolen til en fælles begyndelse i
samlingssalen. Gåturen giver et meget godt billede på, hvordan det er at arbejde med børn og deres
perspektiv på alle de aktiviteter vi voksne finder på. Nogle gør hvad der bliver sagt, andre gemmer sig under
radaren, nogle spørger ind til hvorfor og det samme gør eleverne i timerne og i frikvartererne. Det giver
faktisk ret god mening, for så er der et grundlag for at tale om læring og leg, om fællesskab og børnesyn og
det er det skole handler om. Vi fylder de fælles rammer ud og selvom vi er meget forskellige i vores tilgang,
så går vi faktisk i samme retning og med samme mål og det gør mavefornemmelsen god.
Kommende arrangementer til kalenderen
Uge 12
Uge 13

Fredag d. 25/3. Tidlig sfo- børnene i Haastrup Børnehave holder afslutning med fest og overnatning.
Musicaluge. Mødetid 8:15-13:30. Forestillinger onsdag og torsdag i uge 13. Husk tilmelding!!!!.
29/3 Dialogmøde omkring madordning
1/4 14 SFO børn begynder i tidlig SFO på Haastrup Friskole.

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
Mvh.
Henrik
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