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Nyhedsbrev 24/2021
Nyt fra Børnehuset:
Så gik der endnu en dejlig uge i børnehuset. Ugen er især blevet brugt ude i det
skønne solskinsvejr, og det er blevet nydt af både store og små. :-)
Ugens helt store højdepunkt var årets sommerfest for hele børnehuset. Der blev spillet
stigegolf, løbet vandstafet, spist lækker fælles mad, spist is og hygget rundt om
bordene. Til sidst blev der holdt dimission for blå gruppe, som skal starte i skole efter
sommerferien. Hvert af børnene fra blå gruppe fik deres egen særlige lille tale, en
diplom og en gave. De havde også en super fin afskedsgave med til både børn og
voksne. Tusind tak for det, og tusind tak for den store opbakning til sommerfesten, det
er vi rigtig glade for.

Børnehaven
I denne uge har vi især haft gang i en masse forberedelser til vores sommerfest. Vi har
feks. lavet overraskelser til blå gruppe, som der blev afholdt dimission for. Vi har også
ryddet op og gjort legepladsen fin til alle forældre og søskende skulle komme. Vi har
også haft den gode stol med de kommende skolebørn, hvor de andre børn skulle
fortælle nogen gode ting om deres kammeret.

Til gruppetid denne uge har vi holdt samling hvor vi sang sange og lavede sanglege.
Onsdag efter frokost var vi allesammen inviteret over på skolen til jazzkoncert. Det var
en rigtig god og anderledes oplevelse. Vi har også været i gymnastiksalen hvor vi
lavede motorikbane.

Småbørnsgruppen
Vi startede ugen med at lege i små grupper på stuerne. Der blev især hoppet og leget
på vores legeskumspuder, som har fået en ny plads inde på stuen. Det er til stor glæde
for børnene, som nyder at få brugt noget energi og udfordre deres motorik. Vi fejrede
også fødselsdag for David som fyldte 1 år. Han havde lækre is med til os allesammen.
Stort tillykke David :-)

I tirsdags lavede de sidste småbørn deres sommerfugle færdige, og de ældste
småbørn var med i køkkenet og lave frokost til hele børnehuset.
I onsdags var de mindste småbørn på gåtur. Vi var oppe i brugsen og handle ind til
vores sommerfest, også var vi også et smut forbi feriebyens legeplads, hvor der især
blev hoppet på hoppepude. Bobbelgruppen var på besøg ude på børnehavens
legeplads. I torsdags var vi i gymnastiksalen, hvor der blev brugt en masse energi.
Fredag var vi allesammen ude på legepladsen og lege i det gode vejr.
SFO
I denne uge har vi set film, spillet uno og været nede på sportspladsen og spille fodbold
og lege.

Nyt fra skolen:
Dansk fag dag.
I tirsdag stod dagen i læsningens egn. Læsning indeholder mange elementer. Vi
valgte at have fokus på:
- det store tag-selv-bord med bøger i genrerne: Fantasi – eventyr – Sci Fy
og krimi. Her varder mulighed for at læse i en eller flere bøger, at læse
sammen eller at få læst højt. Muligheder der blev udnyttet.
- Læseløb – så var der tid til bevægelse og alle årgange var på læseløb.
- Dagens sluttede af med diverse dansk faglige spil. Her var det muligt at
vælge en spillemakker – måske endda fra en anden klasse 😊
Afslutningsvis evaluerede vi i fællesskab. Der var udbredt tilfredshed med dagen.

Hustrioen.
Så var der inviteret til koncert. Hustrioen
præsenterede jazzmusik for børnehave- og
skolebørnene. Det er en genre, vi nok ikke så
ofte hører – så det gav mulighed for at stifte
bekendtskab med noget nyt.

Uge 25.
Så går vi ind i årets sidste skoleuge.
Enderne skal bindes, bøgerne færdiggøres, samt der skal ryddes op i kasser og
på klassen. Husk at sende bøger, veste samt andet, der tilhører skolen, med i
skole. Vi sender omvendt færdige materialer samt overskydende tøj med hjem.
Det vil være en god ide med en ekstra pose i tasken.

Sommerferiehilsen til Arrild.
Fredag d.24.06 vil vi starte dagen med en tur rundt i byen for fuld musik. Måske
også med udklædte børn og voksne 😊 Ruten bliver lig sidste år. Det vil være
hyggeligt hvis I vinker til os, når vi går forbi. Vi starter fra skolen kl.8.30.
Derpå er der hygge på klassen frem til 11.30.
Mellem 11.30 og 12.00 slutter vi af fælles. I er meget velkomne.
Kl.12.00 starter elevernes skoleferie.

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 25
23.06 0.klasse er på tur til JUMP A LOT
24.06 sidste skoledag – nærmere følger
Uge 26
Skolens elever holder sommerferie
Uge 32
08.08. 1.skoledag skoleåret 2022/23

D.24.06. sidste skoledag

Venligst Mie

