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Nyhedsbrev 20/2021
Nyt fra Børnehuset:
Hvor må jeg lege?
I personalegruppen arbejder vi med, at blive mere bevidste om de forskellige
læringsrum der er i huset. Fokus lige nu har vi fokus på børnehavegruppens
legerum, men er dog også så småt begyndt i de øvrige rum. Der er tidligere
arbejdet med samme fokus, og rummene er delt op i mindre sektioner, som gerne
skulle være med til, at skabe mere ro til fordybelse samt større overskuelighed
for børn og voksne. Gennem fotos og beskrivelser vil det komme til at fremgå,
hvad man kan lege med i de enkelte rum, samt hvilke kompetencer man træner
i legene. Ja der sker faktisk stor læring i al leg. Når børnene leger med togbanen,
så bruges sproget, man samarbejder og forhandler, man bruger sin motorik osv.
Når børn leger er det oftest også med noget de er optaget af eller har deres
interesse for her og nu. Her sker den største læring, så husk at lade børene lege
i mange timer her i pinsen.

Når vi kommer tilbage efter pinsen så skulle vi have haft bedsteforældredag.
Denne er som tidligere skrevet aflyst i år, men vi fastholder traditionen med at
plante blomster sammen med børnene. Alle børn skal senest onsdag medbringe
en plante eller blomst der kan plantes ud. Vi har allerede været i gang med at
tømme det gamle jord ud af kasserne samt fjernet ukrudt i højbedene.
Blå gruppe skal i næste uge afholde diskoaften og overnatning i Børnehuset. Det
er en gammel tradition, at de kommende skolebørn har denne dag, og det er
bestemt også noget de glæder sig helt vild til i år. Menúen er bestemt og Jane og

René har en masse sjove aktiviteter som vi skal lave. Det hele foregår fra fredag
eftermiddag til lørdag morgen. Vi glæder os.

Børnehuset er meget populær. Vi er så populære, at vi i næste uge modtager
endnu et nyt barn til småbørnsgruppen. I sidste uge startede Ionut i
børnehavegruppen og vi glæder os til at byde velkommen til hans lillebror på
tirsdag. De mange ekstra børn gør også, at vi skal sige ”velkommen” eller
”velkommen tilbage” til Laura, som skal være her til og med juni. Laura bruger vi
allerede som vikar og hun bliver nu en fast del af småbørnsgruppen frem mod
sommerferien.

Med venlig hilsen Børnehuset

Sæt stort X i kalenderen:
• 25. 26. maj

Husk en plante eller blomst til udplantning

• 28. og 29. maj Diskofest med overnatning Blå Gruppe
• 31.5/1.6

Dorte på kursus i Fredericia.

• Uge 22 og 23 Emneuger Vadehavet
• 8. juni

Sommerudflugt

• 16. juni

Sommerfest med afslutning 16.30 – 19.00

• 23. juni

Skt. Hans i Børnehuset

Nyt fra skolen:
Skoleture.
Så er informationer om turene sendt ud til 0.-6.klasse.
Jeg har brug for en tilbagemelding fra alle hjem, der bruger bussen senest
d.26.05.
Har jeres barn behov for bus tirsdag d.01.06 – om morgenen/ om
eftermiddagen?
-----------------------------------------Test uge 21
I næste uge bliver vi testet onsdag og fredag.
I denne uge var onsdag sidste test dag, så det vil være helt fint, hvis I sørger for
at jeres børn (over 12 år) er ny testede, før de møder ind tirsdag. Tak.
Carelink er til stede i kommunens haller på følgende tidspunkt i uge 21:
Tønder, Kærgårdsvej 1: Mandag – fredag fra kl. 07.00-21.00 – Lørdag og søndag fra
kl. 09.00-21.00
Toftlund hallerne: Mandag og torsdag fra kl. 09.00-18.00 og fredag fra 09.00-17.00
Skærbækcentret: Tirsdag og fredag fra kl. 09.00-18.00
Klosterhallen: Mandag og torsdag fra kl. 09.00-18.00
Rømø infocenter: Onsdag fra kl. 10.00-17.00 og lørdag fra kl. 10.00-17.00
Digeskolen i Højer: Torsdag fra kl. 13.00-16.00
Bredebro idrætscenter: Onsdag fra kl. 09.00-18.00 (dog ikke den 2 og 16 juni)

-------------------------------------------Sygdom.
Vi er stadigt sygdomsramte i personalegruppen. Derfor møder jeres barn måske
en anden underviser end tænkt. Xenia er også på skolen hver dag. I kan være
sikre på, at jeres barn bliver undervist – måske bare i andet relevant stof - end
det, der står på skemaet.
--------------------------------------------

Ny legeplads.
Endelig kunne 0.-2.klasse tage den nye legeplads i brug. Det er en flok glade
børn, der leger rundt.
Tak til Per, Kim, Gunnar, Christian, Esben og Brian for jeres hjælp.

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 21
24.05 2.pinsedag
26.05 KJ feriefridag
Skole-hjemsamtaler 7./8.klasse
Uge 22
01.-04. skoletur for 0.-6.klasse
7./8.klasse projektuge
03.06 Teambuilding 7./8.klasse – vi får besøg af Tønder Ungdomsskole
Uge 23
09.06 generalforsamling
10.06 Bevægelsesdag 0.-2. og 3./4 – vi får besøg af Tønder ungdomssskole
5./6. besøger Højer gård til en ”maddag med naturens råvarer”
ML feriefridag
11.06 ML feriefridag
Uge 24
15.-18.06 skoletur for 7./8.klasse
Uge 25
23.06 ML feriefridag
25.06 sidste skoledag
Uge 26
Uge 26 – 31 incl. Sommerferie
Uge 32
09.08. - 1.skoledag

Husk generalforsamling 09.06.2021

Venligst Mie

