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Nyt fra Børnehuset: 
December måned nærmer sig med hastige skridt og allerede nu begynder vi at 
mærke julen og den hygge og glæde der følger med.  

De sidste par uger er gået med at lave julepynt til både Brugsen og 
Svømmehallen, og allerede nu begynder børnene at have pakker med til 
pakkeleg i december. Onsdag var børnehavegruppen oppe i Brugsen for at 
aflevere julepynt til både juletræ og pyntning inde i Brugsen. Så når I er på indkøb 
kan i se de flotte kreationer som børnene har lavet. Som betaling for den fine pynt 
fik vi julekager som vi kan hygge med hen mod julen.  

 

I næste uge skal vi op i svømmehallen og aflevere pynt hertil. Og mon ikke der 
falder lidt æbleskiver af til børnene her.  

Ja vi jule hygger allerede nu, og i de kommende uger går vi i gang med at lave 
hemmeligheder sammen med børnene. Husk det er forbudt at udspørge børnene 
herom;-) 

Vi skulle have holdt bedsteforældredag i denne uge, men som vi skrev i sidste 
uge, så var vi nødt til at aflyse pga. de stigende Coronatal. Vi er meget kede af 
at skulle aflyse, men vi ved også, at der på et tidspunkt igen bliver muligt at åbne 
mere op igen, og så vil vi prøve at finde en dato, hvor vi kan hygge med jer alle 
igen. 



 

Vi må også afvente tiden, for at se om det er muligt at afholde Forældrehygge 
Dagen sammen med jer forældre. Lige pt. ser det ikke for godt ud men vi håber 
tallene kommer til at gå ned igen. Vi kender ej heller de nye stramninger, så hvad 
det konkret kommer til at betyde for hverdagen her i huset, vides ikke endnu. Det 
vi dog ved er, at I alle skal huske at få sprittet jeres hænder og vaske hænder 
sammen med jeres børn, hver dag når I ankommer. Vi ved også at det ikke 
længere er muligt at man kan gå helt ind på stuen, og vi mærker allerede nu, at I 
er gode til at overholde dette. Tak for jeres forståelse herfor. 

 

 

 

Der bliver også hygget på stuerne. Værkstedet er naturligvis optaget til kreative 
aktiviteter, mens der i aktivitetsrummet både bygges, læses, danses ja, der sker 
nu bare mange sjove ting i løbet af en dag. I småbørnsgruppen leges der i både 
store og små grupper, Vi går i gymnastiksalen, synger og holder samling med 
børnene. Vores “bamsesang” er utrolig populær og det er så skønt at se, hvordan 
børnene viser hensyn til hinanden og aflevere bamsen videre til hinanden på skift. 



   

Vi må bare erkende, at det er godt vi har fået lavet det ene værksted om til 
“boblerne”. Selvom vi ikke er oppe på vores maksimum, så kan vi sagtens 
mærke, hvor meget mere ro det giver, at kunne dele børnene op i mindre grupper 
på 3-5 børn. Det betyder mere tid til fordybelse og vi lærer børnene meget bedre 
at kende. Det samme gælder i børnehavegruppen. Vi kan sagtens mærke når 
der sidder 5-6 børn inde i værkstedet, 3 børn der måske er ude, og så kun 7-8 
børn i aktivitetsrummet. Også her oplever vi mere ro og harmoni i gruppen. Ingen 
der lige kommer til at stjæle en andens legetøj, eller én der lige kommer til at sige 
noget der kunne misforstås. Det giver bare nogle gode muligheder, at vores hus 
ikke kun består af store rum, men i stedet mange små. 

Nye åbningstider 

For at imødekomme flere forældres forespørgsel om udvidet åbningstid, vil vi som 
tidligere skrevet lave en prøve ordning over de kommende tre måneder. Fra på 
onsdag i næste uge vil vi åbne klokken 6.15, og lukker samme tid som hidtil. Altså 
kl. 16.45 mandag til torsdag og kl. 16.00 fredage. Vi prøver dette hen over 
vinteren, frem til og med februar. Vi håber, at I nu vil skulle give den knap så 
meget gas, her i vintermørket og vinterføret. 

 
 

SFO 

I SFOén går tiden også med at gøre klar til julemåneden. Der laves små juletræer 
og juleklokker, samt al mulig anden julepynt. Også her går børn og voksne i gang 
med små hemmeligheder hen over de kommende uger. 

Når der ikke laves kreative aktiviteter så bruges der meget tid på leg. Vi har flere 
der er optaget af at lege hesteleg, andre vil hellere ud og bruge kroppen, nogle 
vil gerne spille spil og andre vil gerne sidde og koble af ved en computer. Her 



under de stramninger der er, så får børnene også lov til at fordele sig så meget 
som muligt. Så alle kroge og hjørner er taget i brug. 

 

HUSK AT SKRIVE JER PÅ LISTEN PÅ OPSLAGSTAVLEN OM I HAR BRUG 
FOR PASNING I DAGENE OP TIL JUL. 

 

Sæt stort X  i kalenderen: 

• Uge 48-49 Vi laver julehemmeligheder 

• D. 2. dec. Børnenes Julefrokost 

• D. 10. dec. Åben Legestue AFLYST 

• D. 13. dec. Lucia 

• 14.-16. dec René på hygiejnekursus i Esbjerg 

• D. 17. dec. Kirke for børnehavebørn og risengrød 

• D. 21. dec. Julehygge for børn og forældre 15.00-17.00 

• D. 23. dec. Sidste mand lukker og slukker til juleferien. 

• D. 3. jan.  Velkommen tilbage til Børnehuset. 

 

 

 

Nyt fra skolen: 
 

Sygdom. 

Vi har i denne uge været ramt af sygdom både hos børn og voksne. Det har drejer 

sig om maveonder og snot. 

 

Overtøj. 

Her en lille påmindelse om vigtigheden af at give jeres barn nok tøj på i skole. 

Der er elever, der siger, de fryser – mens de sidder med t-shirt og ingen inde sko 

på. Ligeledes er det koldere udendørs – husk vi er stadigt ude i undervisningen 

og i frikvartererne.  

 

 

December. 

Uanset hvad så står december måned for døren. Vi har talt 

om, at vi igen i år vil afholde børnebanko. Hvordan vi rent 

praktisk gør afventer vi lidt med at beslutte.  Så har du/ I en 

lille sponsorgave, siger vi gerne tak. Gaven skal gerne 

være pakket ind – det er det mere spændende ….. 



Frist for aflevering er d. 01.12.2021. 

 

December måned betyder også ekstra hygge på klasserne. Mere herom fra dit 

barns klasselærer. 

 

1.december er der juleklippedag i alle klasser. Så da 

indfinder julen sig for alvor. Alle elever opfordres til at tage 

nissehue på denne dag. 

 

Lyset er bragt ind på skolen. Per og Gunnar har igen sat de 

3 flotte juletræer op i fællesrummet. Det er hyggeligt at 

møde ind til om morgenen. 

                                                                                                        

 
Test uge 47. 

I kommende uge besøger testpersonalet os igen tirsdag og torsdag fra 8.00.     

Som I måske har hørt, så skal elever fra 1.klasse nu tilbydes test hver uge. Når 

blanketten vedr. jeres accept er kommet fra Tønder Kommune er modtaget, 

kommer dem med jeres barn hjem i tasken. Så hold lige øje 😊. 

Alle de elever, der pt. har alderen til at blive testet, møder troligt op – alt går helt 

fredsommeligt. Vi har besøg af nogle dygtige testere. Det giver ro på. 

 

 

 

 

 

 

            

 

 Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 48 

01.12 juleklip på klassen 

Uge 49 

06.12 bestyrelsesmøde 

Uge 50 

13.12 0.kl. sundhedsplejerske 

17.12 juleafslutning 

Uge 51 



Juleferie 

Uge 52 

Juleferie 

 

Uge 01 2022 

03.01. 1.skoledag 

 

 

 

 

 

 

I ønskes alle en glædelig 1. advent. 

 

                                       

            

                                                             

                                                                             

 

 

 

Venligst Mie 

 

 

 

            

                                                             

                                                                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


