
 

Nyhedsbrev 50/2022 

  

Nyt fra Børnehuset: 

Så nåede vi til uge 50, lige midt i december. 

Julehyggen breder sig her i Børnehuset. Nisser, juletræer og hjerter hænger rundt omkring 
i huset. Nogle morgener dufter der af enten friskbagte boller eller Lucia brød. En 
eftermiddag var der duften af varm cacao, som børnene havde bestilt.  De sidste 
hemmeligheder er lavet færdige og blevet pakket ind. Nogle børn går på juleferie i dag og 
andre fra næste uge . Julefreden begynder at sænke sig i de små hjem, hvor familien skal 
nyde hinanden.  

I denne her uge har vejr guderne været med os. Sikke en dejlig uge med masser at sne. 
Der er blevet kælket , både på kælkebakken og på vores egen lille bakke på legepladsen. 
Det er både børn fra børnehaven og fra småbørnsgruppen der har været ude og lege i 
sneen. Det har givet våde flyverdragter og handsker samt mange røde kinder.  

Ikke at forglemme : vores drillenisse har rigtig været på spil her i december. Børnene har 
funder pastaskruer i deres sko, toiletpapir ud over deres toilet, tøj på en snor i garderoben, 
brun og blå mælk til morgenmad og nogle fik deres flyverdragt pakket ind og andre deres 
pudser. Gad vide hvad drillenissen mon kan finde på i næste uge.  

Personalesituationen i Børnehuset  

Vi har en øget børne tilgang i huset, hvilket er dejligt, og det betyder selvfølgelig flere 
hænder til at passe på alle jeres skønne børn. Derfor har vi ansat Camilla Juul fra Toftlund 
pr. 1/1-23. Camilla er pædagog og skal primært være hos småbørnene. Vi glæder os rigtig 
meget til at byde Camilla velkommen og lære hende at kende.  



 
 

 Kære forældre 

Jeg hedder Camilla Juul og er ny pædagog her i børnehuset, jeg vil 
primært få min daglige gang i småbørnsgruppen. 

Jeg er uddannet pædagog i 2015. Jeg har været 3 år på Tønder 
grundskole og SFO og efterfølgende arbejdet 4 år som 
socialpædagog på Damparken bostøtte i Toftlund. 

Nu er det tid til nye udfordringer og jeg glæder mig til at starte. 

Jeg glæder mig til at lære jeres børn at kende og til at tilbringe en 
masse tid med dem. I mit arbejde som pædagog ligger jeg meget 
vægt på at være nærværende og drage omsorg for det enkelte barn 
samt styrke barnets udvikling. 

Jeg ser frem til et godt samarbejde med jer som forældre. 

Lidt om mig privat. 

Jeg bor i Toftlund sammen med min mand og vores tre børn på 12, 3 og 1 år. 

I min fritid bruger jeg meget tid med min familie, vi elsker at være aktive sammen og bruger 
mange timer udendørs. Selv spiller jeg fodbold på et hold i Toftlund. 

------------------------------------------- 

Den 6. januar skal Dorte ind og opereres i sin anden hånd og vi skal derfor undvære hende 
i ca. 6 uger. Heldigvis har Clara sagt ja til at vikariere i perioden. Det er vi rigtig 
taknemmelige for, da hun er en tryg og kendt voksen for de små.  

Vi har også en stor flok småbørn der starter i børnehave her i december og januar. 
Det betyder at Berit rykker med i Børnehaven og primært får sin gang der for en 
periode.  

Barnevogne  

Som tidligere informeret, så er det efter jul ikke længere muligt at låne en barnevogn af 
Børnehuset. Det betyder, at de småbørn der sover til middag i en af vores barnevogne, 
nu selv skal medbringe en hjemmefra.  

Og de af jer, der allerede har jeres egen stående, skal huske at få den med hjem i 
juleferien til rengøring. 

 
Vi ønsker jer alle en rigtig god weekend. 



 
 

Nyt fra skolen:  

 Banko 

Tak for de mange fine gaver til vores årlige bankospil. Udover at det er hyggeligt at lave noget 
sammen er der en masse taltræning i at spille banko – og så får man jo øvet sig i at kunne ”tabe”.  

 

 



 
 

     

 



 
 
Sne – sne – sne 

Så kom der da lige sne. Det har betyder en del undervisning udendørs – vi benytter os af denne lidt 

uvante mulighed. Desværre oplever vi børn, der ikke helt har nok tøj med – herunder skiftetøj ☹ 

I bedste Walt Disney stil blev der bygget barrikader og ”støbt” sne kugler….. 

 



 
 

 

        



 
 
Sidste skoledag 

Kalenderårets sidste skoledag er onsdag d.21.12.2022. 

Der er denne dag skole mellem 8.15-12.00. 

8.15 vi går i samlet flok om i kirken. Vi håber rigtig mange forældre og andet godtfolk har lyst til at 
deltage. 

9.30-11.30 hygge på klassen. Der skal hygges igennem – af jules mm. Eleverne må have lit sødt 
med til sidste skoledag – max for 20,-. Ingen søde læskedrikke. Der er vand i hanen.  

11.3-0-12.00 fælles juleafslutning i fællesrummet. Vi skal synge de sidste julesange, have fundet ud 
af hvem der skal vinde den store julemand……, have sagt farvel til Nikoline og Martin, der efter 
juleferien har valgt en anden skole/ andre græsgange.. Alle forældre er velkomne til at deltage.  

Bussen kører denne dag hjem 12.05. 

SFO: jeg håber at alle ”SFO forældre” har meldt tilbage til Berit i Børnehuset vedr. pasningsbehov i 
dagene 22. og 23.12 samt 02.- og 03.01.23. Giv også gerne en besked hvis dit barn holder juleferie 
fra kl.12.00 d.21.12.  

 



 
 

 

  

  



 
 

   Vigtige datoer i kommende uger: 

 

 

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 

 

 

 

Rigtig god weekend til jer alle                                                               Venligst Mie 



 
 
 


