
         Brobissernes nyhedsbrev for marts 2019 

 

Så blev Falck projektet afsluttet med Falck omsorgs- førstehjælps kursus for børn, 

det var et rigtig godt kursus, alle børn var meget dygtige til at huske hvad de har 

lært de i januar og februar måned, alle kunne svare på de spørgsmål, som Michael 

stillede omkring førstehjælp, han fortalt bl.a. Om farlig væsker, fx kan nogle voksne 

komme olie på colaflaske, (det har samme farve) her lærte han børnene, at man skal 

spørge en voksen, om man må drikke det der er i flasken, der blev talt om de 

forskellige symboler på opvaske tabs m.m. og at det var vigtigt at vaske finger hvis 

man har rørt ved dem, da de kan give ætsninger på hud eller få ondt i maven, hvis man 

sutter på fingerne. Vi oplever at det de blevet mere omsorgsfulde overfor hinanden, 

de hjælper en kammerat i garderoben med flyverdragt/støvler, eller trøste hvis en er 

ked af det, der blive givet trøste krammer, samtidige er de gode til at få hentet 

voksne, når der er en kammerat der har brug for hjælp. 

 

I februar har vi klippet og klisteret fastelavnspynt, til deres fastelavnsris, det er 

med til at styrke jeres barns finmotorik og evnen til at koncentrere og fordybe sig. 

Samtidig er finmotorikken med til at styrke jeres barns sprogcenter i hjernen, vi vil 

derfor opfordre jer forældre til at klippe og tegne med jeres barn, så de får en 

bedre finmotorik. 

 

Fastelavn: Vi holder fastelavn fredag d. 1. marts, jeres barn må meget gerne komme 

udklædt denne dag. Vi skal møde senest kl. 9.00, hvor vi går på legepladsen og slår 

katten af tønden. 

I marts vil vi fordybe os i forskellige lege situationer, hvor 

vi vil styrke det enkelte barns fantasi og forestillingsevne. I 

legen ”øver” barnet sig i at forholde sig søgende, 

udorskende og skabende i forhold til omgivelserne, herved 

lære barnet hvordan man knytter venskaber, at kunne give 

udtryk for egne følelser, behov og lytter på andres mening. 

Legen er med samtidig med til at lære fordybelse og 

koncentration hos det enkelte barn. 

Fødselsdag: Vi siger et stort tillykke til Alfred som fylder 

5 år d. 20. marts. HIP HIP HURRA… 

Maddag: vi har maddag tirsdag d. 26. marts, hvor vi vil lave pasta med kødsovs. 

Skiftetøj: Da vejret er meget omskiftelig i den næste periode, det der skal være i 

garderoben er flyverdragt, termotøj, regntøj, termostøvler, kondisko, hue, 

vanter, ekstra tøj (undertøj, lange bukser og bluser) 

De varmeste forårs hilsner 

Sine, Pia og Jeannette    


