STALDEN

5 minutter

PÅ HAVNEN

kigge på de fine skibe
og færgen, der sejler
ud og ind af havnen

det er skønt at
være udenfor hele
året rundt
10 minutter

12 minutter

STRANDEN

vi finder muslinger og
smider sten i vandet

når de viser kortfilm for
børn, tager vi i biffen
15 minutter
de er søde og der er
smadderhyggeligt

HALLEN

her løber vi
helt vildt stærkt
og slår kolbøtter
på madrasserne
10 minutter

DRAGEFLYVNING

vester strand
er et super
sted at sætte
drage op
12 minutter

VORES BÅLHUS

10 sekunder

LEGEPLADSEN
PÅ HAVNEN

BIOGRAF

17 minutter

vi laver alt muligt,
men det er bedst
med popcorn

BAMSEMØDE

vi vil ikke hjem!
10 minutter

hvis vi bliver alt for
uvenner, så snakker
vores bamser sammen

SMØR-SELV

når man selv smører
sin mad, så får man
det, man godt ka li’

højt at flyve

CYKELTURE

LÆSELEG

jubii – mere fart på!

når vi er ude, må vi
råbe, fjolle og larme
så tosset vi vil 10 sekunder

det er skægt
at lære, mens
man leger

VI TAGER
PÅ TURE
PÅSKE

når det er jul

julen er det
allerbedste.
også i kernehuset

selvfølgelig skal vi da
koge æg på stranden. vi
er på ærø!

det er spændende at
opdage nye steder på øen

www.kernehuset.info

velkommen til “kernehuset”
ærøskøbing børnehave
om kernehuset

kernehuset er ikke nogen helt almindelig
børnehave. vi ligger både i byen, på landet
og ved vandet – og det giver os nogle helt
specielle muligheder for at gøre hverdagen
til et både trygt og spændende sted.
her kan børnene udfolde sig i naturen,
i fordybelse, i leg og opdagelse.
i kernehuset har vi det mål, at børnene skal have plads
til at være de personer, de er. de skal udvikle sig i frihed og
begejstring. vi lægger stor vægt på rammer, hvor børnene respekterer
hinanden og lærer at møde hinanden med forståelse, nysgerrighed og
medfølelse. vi mener nemlig, at jævnbyrdighed, åbenhed og gensidighed
er det, der skaber livsglæde og godt samvær.
vi har faste rammer og en genkendelig struktur. alligevel er ikke to
dage ens hos os. der er så meget lige uden for vores dør, og det bruger vi
flittigt sammen med børnene. vi hygger med udeaktiviteter i vores naturhus
‘stalden’, der ligger lige ned til vandet, eller vi tager en tur op på det
fine bibliotek, der ligger et stenkast fra os. vi kan også finde på at lave
mad og popcorn over bål i vores bålhus. eller vi kan tage på cykelture,
som måske afsluttes med at vi sætter drager op på stranden.
livet i kernehuset er en leg.
sådan skal det nemlig være,
når man er barn i en god børnehave.

faciliteter

bålhus
knasten
naturhuset ‘stalden’
kreativt værksted
kom og hils på os!

vores dør står åben. kig forbi
til en snak om børneliv og kernehuset.

vi har åbent:

kernehuset
sygehusvejen 33 b
5970 ærøskøbing

mandag – torsdag kl. 6.30- 17.00
fredag kl. 6.30 – 16.00
vi har ingen faste lukkedage,
men grundlovsdag lukker vi kl. 12.

tlf. 62 52 19 59
e-mail: kni@aeroekommune.dk
www.kernehuset.info

