Hvad taler for, at vælge Børnehuset
Boelholm?
Det særlige ved Boelholm er, at vores
dejlige hus er delt op i læringsmiljøer,
hvor vi som en rød tråd, gennem alle
børnegrupper, arbejder med temaer.

Temaer

Læringsmiljøer

I Boelholm, afholdes der to årlige temaer.
Vi arbejder bl.a. med
"En verden fuld af lyd"

Skaber rum og tid til fordybelse, med
nærværende voksne og dermed færre
afbrydelser.
Den åbne struktur, skaber plads for lege
på tværs af grupperne.

Vi arbejder med inklusion, børnenes
fællesskaber, relationer og samhørighed.
Grundlaget for den bedste udvikling er, at
alle har et fællesskab.
Vi arbejder med "Barnets bog" en bog
som følger barnet fra start til slut.
Her kan børnene følge sin egen udvikling,
med billeder, tegninger og kreative
kreationer, se tilbage på gode oplevelser,
sammen med sine venner, familie og/eller
personalet.

Der er plads til både fysiske aktiviteter i
f.eks. motorikrummet og mere stille
siddende aktiviteter i f.eks. værkstedet.

Temaerne skaber fællesskabsfølelse,
læring og udvikling.
Der er plads til fordybelse, hvilket giver
mange nære oplevelser og stor viden
omkring det enkelte tema.
Vi som personale, kommer tættere på
børnene, kan arbejde med dem individuelt
og stimulere hver deres behov.
Af andre temaer har vi bl.a. arbejdet med,
"Krop og bevægelse", "Udeliv/science"
og "Eventyr".

Vi har også et spillerum, ridderrum,
danserum, bil hjørne, dukkekrog og
byggerum. Hertil er der selvfølgelig også
vores store legeplads, delt op til
forskellig leg.

Boelholm tilbyder også:
Nærværende og omsorgsfulde voksne.
Sommerfest, julefest, fastelavn og
bedsteforældredag.
Babytegn.
Storegruppe og teatertur for de kommende
skolebørn.
Udforskende børn og med-forskende
voksne.
Velfungerende madordning.
Økologisk forældrebetalt frugtordning til
både formiddag og eftermiddag.
Et meget engageret forældreråd.

Boelholm ligger...
I grønne omgivelser, tæt på Egedalcentret,
S-tog og skole.
Adresse: Boelholmvej 1, Stenløse
Henvendelse til Daglig Leder
Anne Krusaa, 72599585/72599580
Se mere på www.boelholm.dk
Ring meget gerne og aftal et besøg.

Afskedsbreve fra børn og
forældre...

Velkommen til

"Tak fordi I har passet så godt på os og
lært os rigtig meget.
Det har været sjovt at gå i børnehave og
vi har fået rigtig mange venner".
"I har passet rigtig meget på mig og jeg er
rigtig glad for det.
I er sindsyg søde og jeg kommer til at
savne jer allesammen".
"Vi er simpelthen så glade for Boelholm,
så det er ikke nemt, at sige farvel til jer.
Kunne vi flytte Boelholm med os til vores
nye by, så gjorde vi det. Både vi og
børnene kommer til at savne hver og én af
jer".
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