
 

Nyhedsbrev 47/2022 

 Nyt fra Børnehuset: 

Så er endnu en uge gået i selskab med jeres dejlige børn. Det har været en travl uge, med juleklip 
og forberedelser, men vi har i den grad også hygget os meget med mange forskellige ting. 
 

Mandagen startede dejligt ud for nogle af børnehavebørnene, hvor en flok blev taget med ud på 
en god gåtur. Når vi er ude at gå spørger vi ofte børnene hvor de gerne vil hen, og så går vi den 
rute. Eftermiddagen gik med at lege udenfor, hvor der blandt andet blev gynget, gravet og leget. 
 

For småbørnene gik mandagen med at lege i gymnastiksalen, hvilket de bare virkeligt godt kan 
lide. De kan godt lide at komme derover og brænde lidt krudt af. I gymnastiksalen legede vi med 
forskellige redskaber, hulahopringe og bolde. Eftermiddagen gik med at lege udenfor sammen 
med børnehavebørnene. 
 

Tirsdagen var en festdag. Børnehaven tilbragte dagen med at lave juleklip om formiddagen, hvilket 
vi alle synes var vældig hyggeligt. Derudover havde David fødselsdag, og ham fik vi selvfølgelig 
også fejret med manér. 
 

For småbørnene gik tirsdagen med en smule juleklip for de børn, der ikke nåede det i sidste uge, 
hvor resten af børnene enten gik i bobbelgruppen, eller legede på stuen. Om eftermiddagen var vi 
udenfor at lege sammen med børnehavebørnene. 
 

Onsdagen for børnehavebørnene gik med at være vildt kreative. Vi har blandt andet lavet en 
masse flotte guirlander og tegnet. Derudover har vi også hørt eventyr, hvilket børnene synes var 
meget spændende. Om eftermiddagen var vi ude og lege, hvor vi blandt andet gravede et stort hul 
i sandkassen sammen med Jens. Bagefter lavede vi et kæmpe bjerg ud af sand. 
 

Ved småbørnene gik onsdagen for de børn der manglede, med at klippe julehjerter og juletræer. 
Derudover har vi bygget med klodser, hvor vi byggede høje tårne. Vi har også sunget en masse 
forskellige gode sange. Om eftermiddagen var vi ude og lege, hvor vi blandt andet legede i 
sandkassen, hvor børnehavebørnene også var i gang med at grave deres store hul. 
 

Torsdagen for børnehavebørnene gik om formiddagen med at lave julehemmeligheder, hvor vi 
bare fik hygget max med forskellige juleting. Om eftermiddagen havde vi besøg af forældrene, 
hvor der blev spist æbleskiver, pebernødder og brunkager. Efter vi havde spist, sad vi og hyggede 
sammen med forældre og børn med juleklip rundt i hele huset. Julemanden kom også forbi og 
sagde hej og gav en slikpose til alle børnene. 



 
 

 

Nede ved småbørnene stod formiddagen på lige at lave det aller sidste juleklip. Derudover har vi 
bare hygget og leget på stuen. Om eftermiddagen stod det samme på programmet som ved 
børnehavebørnene, nemlig at vi hyggede med forældrene. Derudover havde vi også besøg af 
julemanden, hvor vi fik lov til at få en lille slikpose og synge et par julesange. 
 

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

😊  

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

            

 

         



 
 

 

 

Nyt fra skolen: 

Der er i dag udsendt mail til alle hjem med et skolesøgende barn. Har du ikke fået mailen 
så kontakt mig. 

 Det er sørme – det sandt december. 

Torsdag står der 1.december på kalenderen. Det er startskuddet til vores 
julerier. Så frem med nissehuen og det gode nissehumør. 

D.01.12 har vi klasselærerdag. (alm. skoledagslængde). Her skal der hygges 
max på klasserne, der skal pyntes op, der skal høres julemusik og……… 

Der må ikke medbringes slik eller lignende men husk den gode madpakke. 

Vi starter med fællessamling hver morgen i december. Her vil vi synge de kendte julesange og -
salmer og måske også lære nye sange/ salmer. 



 
 
På klasserne er der måneden igennem forskellige julerier – se klasselærerens. Mail. 

December er nok om nogen måned traditionernes måned. Derfor vil vi også i år afholde børnebanko 
i hallen. Vi modtager meget gerne en lille gave fra jer forældre. Gaven skal være ikke spiselig samt 
gerne fint indpakket. Gaven afleveres på kontoret senest d.12.12. På forhånd tak for jeres støtte. 

Dagens opgave. December måned igennem vil der være en daglig opgave eleverne kan løse. Blandt 
de rigtige svar udtrækkes dagens vinder.  

Sidste skoledag er d.21.12 – mere om dagen senere. 

Vi tager på kursus 

Mandag til onsdag i næste uge tager Dorthe på 2 del af læsevejlederkurset. 

Torsdag og fredag tager Ditte på billedkunst kursus.  

Laura Ockens er vikar. 

Farvel. 

Onsdag næste uge har Denisa og Razvan sidste skoledag hos os. Familien flytter fra området. Vi 
siger tak for, at vi lærte jer at kende og ønsker jer al muligt held og lykke på jeres videre vej. 

Sygdom. 

Vi er stadigt ret ramt af sygdom blandt eleverne og personalet ☹ 

  

   Vigtige datoer i kommende uger: 

 

 

Uge 48 

28.-30.11 Dorthe på læsevejlederkursus del 2. 

28.11 Bethina feriefridag 

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  

          Rikke er ikke på kontoret 

09.12 Rikke er på kontoret 

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                        Mie 

 


