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år man åbner døren til det gamle mejeri, vil man tydeligt kunne se og høre, at det er en flok STORE børnehavebørn der er

flyttet ind.
Der er sat knage op til vores overtøj, Olav har sat tavle og billeder op og lige udenfor vores hoveddør, har vi fået et bord
bænkesæt, som vi kommer til at bruge når vejret bliver lunere.
Den 1. april skal de første børn afsted til Åbybro, Skovsgaard og Brovst skoler. Vi er i gang med at overlevere børnene til deres
nye skole med samtaler og besøg. Vi prioriterer højt, at overgangen fra børnehaven til skolen bliver så positiv og glædelig som
muligt. I rundkredsen snakker vi med børnene om deres oplevelser på deres kommende skoler, så vi alle kan følge med i, hvad
der sker omkring os. Vi holder selvfølgelig en afskedsfest en formiddag.
Den 1. april tager vi imod to nye børn, som skal være en del af vores forårsbørnehave oppe i Mejeriet. Det er Albert, som
kommer fra børnehaven Brumbassen”, der ligger i Pandrup og Jens, som kommer fra Ulveskov børnehave. De to drenge kommer
og besøge os i løbet af marts måned.
I øjeblikket NØRDER vi i bogstaver, tal og laver opgaver - børnene er meget sultne. Det er skønt at arbejde med så motiverede og
videbegærlige børn. En af de lege vi leger er TALLEG. I talleg hører børnene en historie, hvor der kommer personer ind i
fortællingen og der går personer ud, som børnene løbende skal tælle. Det kræver koncentration- det er svært, sjovt og vi gør det
i fællesskab. Vi har investeret i nogle gode brætspil med enkle regler. Vi kan se, at det fungerer godt. De er gode til at lære
reglerne fra sig og til at spille med hinanden på kryds og tværs af deres legegrupper. Så, det er ikke
nødvendigvis ”bedstevennen”, børnene spiller med, men mere tilfældigt opstået børnefællesskaber der opstår omkring spillene.
De er meget engagerede, koncentrerede og går meget op i at følge reglerne i spillet nøje.
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I rundkredsen bliver der sunget, leget, vist fem og fortalt. Børnene er
gode til at stille spørgsmål og gode at UNDRES sammen med. Vi synger
i øjeblikket en sang i rundkredsen der hedder ”Året drejer”. Den
handler om, hvad der sker i løbet af årets måneder. Men den handler
også om tid. Vi snakkede om, hvor lang tid er et sekund? (et knips med
fingrene) hvad med et minut ( det er ikke længere tid, end alle kunne
holde til at sidde HELT stille i rundkredsen og næsssten holde sig i ro).
Efter rundkredsen satte vi uret til at skulle ringe en time senere. Da
timen var gået, var mange af børnene overrasket over, hvor meget de
havde nået at lave på den ene time.
Børnene har lært to nye lege; ”blinkeleg” og ”stolleg”. Det er ret sjovt,
for det meste. Det er sjovt at vinde, men det kræver ind imellem brede
skuldre, når man taber. Det er én af de ting vi snakker om og vi øver os
endnu mere i.
Vi har snakket meget med børnene om, at det er et gammelt mejeri vi
opholder os i. Vi har set billeder af stedet, da det var et aktivt mejeri og
snakket om, hvor der ellers ligger mejerier. Børnene kender Ryå mejeri,
særligt deres is. Vi har undersøgt om det var muligt, at komme og se
mejeriet indefra, men det er desværre ikke en mulighed.
Fødevarestyrelsen har lukket for sådan nogle besøg. Heldigvis kan vi
selv!! Så, vi laver vores eget mejeri anno 2022.

Hilsen de 15 mejerister

I løbet af marts og april har vi planer om, at cykle flere ture. Vi oplever,
at det enkelte barn vokser ved at mestre at cykle (b.la) og fællesskabet
mellem børnene bliver stærkere når vi sammen tager på ture. Når en
cykeltur måske er lidt sej og kræver udholdenhed oplever børnene, at
vi cykler sammen og hjælper hinanden. På fredag den 18. cykler vi igen.
Så, husk cykel og hjelm
Mange forårs hilsner
De voksne i det gamle mejeri

