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Nyhedsbrev 22/2021
Nyt fra Børnehuset:
Uges første helt store samtaleemne var naturligvis Diskoaften og overnatning. I
sidste weekend var der disko og overnatning. Det var en mega hyggelig oplevelse
for både børn og voksne. En aktivitet som vi håber børnene vil se tilbage på med
mange gode minder.
Samme gruppe børn var også i skole i torsdags. Idet skolen er næsten tom for
andre elever, så var det muligt at komme over og opleve en hel skoledag.
Børnene blev hentet i Børnehuset til morgen og kom retur efter skoledag og SFO.
De var meget glade og mente helt sikkert at de bare skulle starte i skolen med
det samme.
I denne uge er vi også startet på vores tema omkring vadehavet. Vi har lavet
puslespil med dyr som kan findes i vaden. I dag har vi lavet en uro af fødekæden
som børnene har været meget interesseret i. Der er også lavet en vadehavssang
som børnene har sunget et par vers af. Da vi startede op med temaet var børnene
meget optaget af at høre om hvilke dyr og planter man kan finde. De glæder sig
rigtig meget til at skulle på udflugt på tirsdag, hvor turen som sagt netop går til
Rømø. Her skal vi mødes med Bo Tonnesen, der vil tage børnene med ud på

vaden, så det bliver sjovt. Se SMITTE-model nedenfor.
Mandag og tirsdag har Dorte været på kursus.
Et kursus der handler om arbejdet med børn med nedsat hørelse.
Det bliver spændende at få nogle fif vi andre kan bruge i det daglige arbejde omkring sprogstimulering.

Denne uges gåtur gik op til skoven ved feriebyen. Det er ved at være et stykke
tid siden vi har været deroppe, så det var dejligt at komme derop igen. Vi var
endda så heldige at finde en død rovfugl, som blev nærstuderet af både børn og
voksne.

Vi er også blevet færdige med evalueringen af Den Styrkede Pædagogiske
Læreplan, som bliver lagt op på hjemmesiden inden for nærmeste fremtid. Vi har
her haft fokus på indretningen af det pædagogiske læringsmiljø.
I småbørnsgruppen er der blevet hygget på stuen og ude i det skønne
sommervejr. I småbørnsgruppen startede en ny dreng i sidste uge, og for at give
ham den bedste start har vi været i de vante omgivelser, og delt børnene op i
mindre grupper. Vi oplever stor interesse for vores småbørnsgruppe, så husk at
få skrevet dit barn op til en plads.

SFO.
I SFOen bliver der leget rigtig meget i det nye klatretårn. Mandag blev der lavet
trylledej og så spilles der både dødbold og fodbold til den helt store guldmedalje.
Der har kun været åbent mandag og tirsdag i denne uge, da der har været lejrture
for alle klasser.

Med venlig hilsen Børnehuset

Sæt stort X i kalenderen:
•
•
•
•

Uge 22 og 23
8. juni
16. juni
23. juni

Emneuger Vadehavet
Sommerudflugt
Sommerfest med afslutning 16.30 – 19.00
Skt. Hans i Børnehuset

SMITTE-model Vadehavet
Sammenhæng

Mål

Vadehavet er et stort tidevandsområde
som strækker sig fra Danmark og hele
vejen ned til Holland. Det er rigt på
dyreliv og er en vigtig kilde til føde for
rigtig mange dyr og mennesker.
Vi arbejder med læreplanstemaerne;
alsidig personlig udvikling, sociale
kompetence, Krop & bevægelse og Natur
og science
● At børnene opnår interesse og
viden om hvad der er omkring os
bl.a.:
● Dyreliv
● Udeliv
● Tidevand
● Fødekæder
● At børnene opnår relationer på
tværs af alder/gruppe, igennem et
fælles tredje.

Inklusion

Vi vil understøtte læringen hos børn i
udsatte positioner ved at møde dem med
passende udfordringer og aktiviteter.
Det er vigtig at skabe et inkluderende
læringsmiljø, så der er tid og plads til at
det enkelte barn kan deltage på egne
præmisser og i samspil med de andre
børn og voksne.

Tiltag+

Vi vil i uge 22 + 23 have forskellige lege
og aktiviteter i børnehuset, som alle gør
os klogere på vadehavet. Vi vil undervejs

gøre brug af “mit vadehav” som er en
stor læringsportal. Vi vil blandt andet;
● Udforske dyre og plantelivet.
● Lege fødekæde - tag fat
● Spille vadehavs - bingo
● Synge vadehavssangen
Derudover vil vi tage på sommerudflugt
til Rømø, hvor vi får mulighed for at få
fingrene i “sandet”, og opleve vadehavet
på egen krop.
Tegn

● At børnene ved der er noget der
hedder vadehavet.
● At børnene har lyst/glæder sig til
at tage på sommerudflugt
● At børnene fortæller om
vadehavet/sommerudflugten
● At børnene aktivt deltager i
aktiviteter og lege.

Evaluering

Vi vil løbende evaluere aktiviteterne,
blandt børn og voksne. Samt evaluere på
næste personalemøde.

Nyt fra skolen:
Skoleture.
Sikket dejligt vejr at tage af sted i. Glæd jer til at høre jeres børn fortælle om de
mange oplevelser –Derudover kan I se mange gode billeder på facebook.
Indskolingsdag d.03.06.
Ju hu jeg skal i skole. Endelig lykkedes det.
Christian, Zoe, Frida og Zalan prøvede skolelivet af sammen med Merete. Der
blev skrevet ord, farvet, regnet, bevæget og leget. En super god dag. Vi glæder
os til, at vi kan være sammen med jer hver dag fra august.

Velkommen tilbage.
Fra på mandag er Renè igen klar - han har indtil sommerferien skemafri om
onsdagen.
Skemaet er for alle ”det corona kendte”
Test i uge 23
I uge 23 er der tests på skolen mandag og onsdag for alle over 12 år – hver gang
mellem 8.00 og 10.45.
Vi vil gerne, at alle, der har været på tur, bliver testet før de kommer i skole på
mandag.
Trivselsdag i 7./8.klasse
Torsdag havde 7./8.klasse besøg af Thomas fra Tønder Ungdomsskole. De
medbragte sjove trivselsopgaver, der satte krav til samarbejde og koncentration.
Det var så sjovt – og eleverne var rigtig dygtige
Bevægelse
Onsdag d.09.06 får 0.-2.klasse og 3./4.klasse besøg af Melissa, der medbringer
sjove aktiviteter. Husk udetøjet.
Tur ud af huset
Torsdag d. 10.06 tager 5./ 6.klasse på tur til Højer. Dagens emne er naturens
mad.

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 23
07.06 Bestyrelsesmøde
09.06 generalforsamling
Bevægelsesdag 0.-2. og 3./4 – vi får besøg af Tønder Ungdomssskole
10.06 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
22.06 ML feriefridag
23.06 ML feriefridag
24.06 7./8.klasse afslutningskomsammen på skolen
25.06 sidste skoledag
Uge 26
Uge 26 – 31 incl. Sommerferie
Uge 32
09.08. - 1.skoledag

Husk generalforsamling 09.06.2021

Venligst Mie

