
 

Nyhedsbrev 44/2022 

 Nyt fra Børnehuset: 

 Endnu en uge er nu gået, og hvor må vi sige, at den har været god. Efterårsvejret har 
meldt sin ankomst, men på trods af regn, blæst og kulde, har vi stadig været lidt ude og 
lege i den fine efterårsnatur. 

I mandags havde Børnehaven en festdag, hvor vi fejrede Erik og Lucas fødselsdag. I 
denne anledning fik vi hjemmebagte boller og muffins, som Luca og Erik havde haft med. 

Ved småbørnene startede ugen godt ud med at komme udenfor og lege. Derudover havde 
vi, om morgenen, også fundet vores udklædningstøj frem, som børnene havde det meget 
sjovt med. 

Tirsdagen gik for børnehaven med at være i gymnastiksalen og lege, hvor vi blandt andet 
finder nogle redskaber frem, eller puster airtracken op. Derudover har vi også været 
udenfor at lege, samt sagt hej til Lotta, som er startet i børnehaven. 

For småbørnene gik tirsdagen med at lege indenfor, hvor de største af småbørnene fik lov 
at komme over i bobbelgruppen og lege. Derudover har vi også sagt hej til Paula, som er 
startet nede ved småbørnene. 

Onsdagen gik for børnehaven med at lege nogle gode lege både inde og ude 

Regnen stoppede dog ikke de største af småbørnene i at komme udenfor. Regntøjet kom 
på, og så stod formiddagen på at hoppe i vandpytter og lege ude i regnen. Resten af 
småbørnene hyggede sig med at lege indenfor, hvor vi blandt andet også sang nogle 
sange. 

Torsdagen i børnehaven gik med både at lege inde og ude. Indenfor stod den på at lave 
perler, spille spil og lege. Udenfor har blev der hamret søm i brætter, spillet fodbold og 
leget. 

Ved småbørnene forløb torsdagen med leg indenfor, hvor de store har leget i 
bobbelgruppen, mens resten af småbørnene hyggede sig med at lege på stuen.  

Som i nyhedsbrevet i sidste uge, vil vi igen minde vores kære forældre om, at vi altid har 
kaffe på kanden, hvis man har tid og lyst til en kop kaffe og en sludder. 

Børnehuset ønsker en rigtig god weekend til alle😊 



 
 

                 

             



 
 

          

 

 



 
 

 Nyt fra skolen: 

 Go Cook. 

Så er der gang i gryderne og ovnene. I denne uge er vi blevet trakteret med: 

3.-4.klasse serverede lækre pandekager med kylling og rodfrugter 

                                   

 

 



 
 

5.-6. klasse serverede lasagne med kylling og rodfrugter 

 

0.klasse serverede chokoladekage med rødbedeglasur.  

       

 



 
 

 

 

Sikke godt det hele smagte, og som en af eleverne sagde: ”Man kan jo ikke smage 
rodfrugterne!” 

Indskrivning. 

Torsdag d.03.11 havde vi inviteret til indskrivning til kommende 0.klasse. Pt. har vi 7 elever 
indmeldt – hele blå gruppe. Det er super dejligt. Vi mødte en tillidsfuld gruppe børn. Fra d. 
10.01.23 starter indskolingsforløbet så. Kommende 0.klasse ”går i skole og SFO” om 
tirsdagen i en periode hen over de første måneder. 

Sygdom 

I løbet af ugen har vi været ramt af en del sygefravær. Det handler om forkølelse, ondt i 
halsen, ondt i maven samt andet ubehag. Dette sammenholdt med at coronaen lurer derude, 
vil vi bede jer være ekstra opmærksomme og ved behov tage en test. Tak. 

Ligeså får vi løbende en meddelelse om, at et barn har lus – så endnu et 
opmærksomhedspunkt.  

  



 
 

   Vigtige datoer i kommende uger: 

 

 

Uge 45 

07.11 GoCook 1.-2.klasse 

          Bestyrelsesmøde 19-21  

08.11 GoCook 7.-8.klasse 

11.11 Ditte fridag 

Uge 46 

17.11 Madmænd i hjemkundskab 18-22 

Uge 47 

23.11 sundhedsplejerske 8.klasse 

24.11 sundhedsplejerske 1.klasse 

27.11 Sogneforeningen inviterer til Juletræsfest 

Uge 48 

28.-30.11 Dorthe på læsevejlederkursus del 2. 

01.12 julehyggedag – klasselærerdag 

          Madmænd i hjemkundskab 18-22 

Uge 49 

05.12 Bestyrelsesmøde 19-21  

 



 
 

Uge 50 

15.12 Madmænd i hjemkundskab 18-22 

Uge 51 

21.12 Juleafslutning. Kirke 8.30 – juleferien starter 12.00 

          Klassearrangement 3.-4.klasse  

Uge 52 

Juleferie i begge huse. 

Uge 01 2023 

02.01.2023 Børnehuset åbner 

04.01   1. skoledag – normal skoledag 

 

 

God weekend     

Venligst Mie 

 

 

 


