
 

Nyhedsbrev 46/2022 

 Nyt fra Børnehuset: 

 Så er endnu en dejlig uge gået. Det har været en uge, som har budt på mange spændende 
aktiviteter både inde og ude, og udenfor må vi sige, at det virkeligt har været koldt og blæsende. 
Men før vi kommer ind på, hvad vi har lavet i løbet af ugen, er der lige lidt praktiske 
informationer.  
 

Eftersom at det er begyndt at blive koldt udenfor, kunne vi i børnehuset godt tænke os, at 
børnene får hat, handsker og flyverdragt med. Altså noget tøj, hvori de kan holde varmen. Husk 
derudover også, at hjælpe dit barn med at holde opryddet i garderoben, så vores kære personale 
ikke behøver gøre det. Hvis du har et barn i småbørnsgruppen, som sover i barnevogn udenfor, 

kunne vi også tænke os, at barnet får en varm dragt med, som barnet kan sove i😊 

 

Derudover vil vi rigtig gerne vide, hvilke børn der skal have pasning i uge 51, altså ugen op til jul. 
Dette kan skrives på sedlen, som hænger på infotavlen. Sidste frist for udmelding til pasning er d. 
22. november. 
 

Nu til det sidste praktiske punkt. Vi vil minde jer forældre om, at vi holder legetøjsdag fredag d 25. 
november. Så husk jeres børn på lige at tage et stykke legetøj med hjemmefra den dag, så vi kan få 

en rigtig hyggelig legetøjsdag😊 

 

Nu til hvad vi har lavet i løbet af ugen: 
 

I mandags var børnehaven, på trods af koldt vejr, ude og gå en lang tur om formiddagen, ligesom 
vi plejer. Til eftermiddag var vi igen udenfor, hvor der blev gynget, leget, savet i brætter og meget 
andet. 
 

Formiddagen i mandags gik for småbørnene med at være i gymnastiksalen, hvor vi lyttede til 
musik, trillede med bolde, legede med hulahopringe og bare havde det vildt sjovt. I boblegruppen 
gik eftermiddagen med at lave julepynt, og ved de små gik eftermiddagen med at lege udenfor 
sammen med børnehaven. 
 

I tirsdags var børnehaven i gymnastiksalen og lege om formiddagen, hvor vi ofte tager reb ud, og 
gynger rundt i dem, samt tager bolde og redskaber ud, og leger med dem. Det har vi altid en fest 
med. Om eftermiddagen var vi udenfor at lege, hvor der blandt andet blev spillet fodbold. 
 



 
 

Tirsdagen for småbørnene gik med en masse hyggelig leg indenfor. De mindste legede på stuen 
sammen med Dorte og Clara, og Jane tog bobbelgruppen med ud at gå en dejlig lang tur. 
Derudover lavede vi kreative hemmeligheder sammen med børnene… 

 

Om onsdagen fyldte den tidlige julestemning hele vores dejlige børnehus. Både børnehaven og 
småbørnene var nemlig i gang med det helt store juleklip. I børnehaven blev der klippet og klistret 
sammen med Charlotte, Jens og Thewan. 
 

Ved småbørnene blev der også klippet juleklip om onsdagen. Dette foregik sammen med Dorte og 
Clara. Her klippede vi juletræer og julehjerter, som blandet andet skal hænges op på stuen, i 
brugsen og i svømmehallen. 
 

Torsdagen stod også i julens tegn ved børnehaven, hvor der igen blev klippet julepynt. Her fik vi 
klippet både fine julestjerner og julehjerter. Derudover har hele børnehaven også fået varm mad, 
som bestod af kylling i cola, som Jane lavede. Det var lækkert. 
 

I småbørnsgruppen stod den også til på juleklip for nogle af børnene, hvor dem der ikke nåede det 
om onsdagen, fik klippet juletræer og julehjerter, som hænger på stuen. Bobbelgruppen brugte 
formiddagen på at være ude og lege på legepladsen. Småbørnene fik ligesom børnehuset også det 
lækre kylling i cola, som Jane havde lavet. 
 

Børnehuset takker for en dejlig uge sammen med jeres børn, og ønsker alle en rigtig god 

weekend😊 

 

        
 



 
 

 

 

 

          

 

 
 

 



 
 

 Nyt fra skolen: 

Så blev det da koldt og blæsende. Vi opfordrer ALLE til at tage varmt overtøj med/ på samt 
varmt fodtøj. Vi oplever elever, der siger de fryser. Omvendt oplever vi også elever, der 
suser ud – uden overtøj – det påtaler vi selvfølgelig. 

Også indendørs er det nødvendigt med mere tøj på. Ligesom mindesko/ varme sokker 
anbefales. Som andre steder forsøger vi at holde inde temperaturen på 19 grader. I alle rum 
er opsat termometre som vi aflæser hver dag. 

Også i denne uge har vi været ramt af en del sygefravær. Der florerer åbenbart meget pt. 
Jeg hører om: ondt i halsen, maveonder, ondt i hovedet, snue. Husk er jeres barn sygt skal 
han/ hun bliver hjemme. 

HUSK også at give kontoret en besked, hvis dit barn ikke møder ind – SENEST 8.15.  

Legen går fortsat godt på kryds og tværs. Det er herligt at opleve store og små lege sammen. 

Der bliver gået til den og vi oplever glade smil og røde kinder efter pausen. 😊 

 

Sundhedsplejerske. 

Husk at sundhedsplejersken kommer til 1.klasse d. 24.11 – der er sendt mail til jer herom 
med ønske om samtykke.  

Husk at sundhedsplejersken kommer til 8.klasse d. 23.11 – der er sendt mail til jer herom 
med ønske om samtykke.  

 

Fars køkkenskole. 

Onsdag d.23.11 er der lys i hjemkundskab mellem 16 og 20. Her 
kokkerer fædre og sønner sammen med Ann, projekt-koordinator fra 
Sundhedsafdelingen i Tønder kommune 

Menuen er Fars italienske kødboller med kærlighedssauce, pasta og 
grøntsagssnacks 

 

  

  



 
 

Sphero Edu?  

Hvad er nu det?? 

Det er et programmeringsprogram, eleverne i 5.-6.klasse har arbejdet med i matematik/ 
Natur og Teknologitimerne i den forgangne periode. Det har handlet om at lave en bane og 
derefter programmere små kugler til at rundt på banen – uden at ramme stregerne. Eleverne 
har været meget motiverede og er gået til den. Det har været spændende at følge 
processen. 

 

December 

December måned nærmer sig og dermed de mange spørgsmål fra eleverne, om klassen 
skal have pakkekalender, om der skal ske der noget særligt……… 

Vi starter julemåneden med en julehyggedag på klassen d.01.12. Her skal der pyntes og 
hygges igennem. Klasselæreren sender mail til jer om, hvad der kommer til at ske i jeres 
barns klasse.  

Til samlingerne vil vi selvfølgelig synge de dejlige julesange og salmer.                                   
Ligeså er der kommet besked fra Nisse akademiet om, at de er klar med nye daglige 
udfordringer til eleverne – med mulighed for en lille gevinst. 

Husk sidste skoledag er d.21.12 – og til jer der har et SFO barn, husk at give Berit en melding 
om I har et pasningsbehov. Hun har sendt mail til jer i uge 45  



 
 

   Vigtige datoer i kommende uger: 

Uge 47 

23.11 sundhedsplejerske 8.klasse 

          Fars køkkenskole 16.30-19.10 ca 

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 

          Ditte på billedkunst kursus 

          Madmænd i hjemkundskab 18-22 

02.12 Ditte på billedkunst kursus 

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 

 

HUSK 

Tilbagemelding ved. SFO behov i forbindelse med juleferien 

 

 


