
 

Nyhedsbrev 02/2023 

Nyt fra Børnehuset: 

Kære forældre 

I børnehaven har vi indført en fast daglig morgensamling kl. 9, hvor vi mødes og siger 
godmorgen til hinanden. Alle har et billede, som de selv, en efter en, sætter på tavlen. 
Billederne er da delt op i dem, der er tilstede på dagen og dem, der ikke er, og ligeledes er 
der rubrikker til de voksne. Dette har bl.a. til hensigt at stimulere børnene kognitivt og øve 
dem i at kategorisere – En vigtig mental evne.  Det giver også anledning til, at vi kan øve 
os i at tælle ved at tælle, hvor mange børn, der er tilstede. Yderligere forsøger vi at 
illustrere dagens indhold med piktogrammer, så børnene ved, hvad der skal ske. Dette er 
for at skabe større forudsigelighed, gennemskuelighed og dermed tryghed for børnene. 

Sidst til samlingen, lige før formiddagsmaden, laver vi nogle gange små lege og 
gymnastik, inden børnene lægger deres måtter på plads og vasker hænder. Børnene er 
efterhånden blevet rigtig gode til at deltage i samlingen, som vi dog forsøger at gøre kort, 
da vi ved, det ikke er det mest spændende for alle. 

Tirsdag var en stille dag i huset, da de store børn var i skole og SFO med Charlotte. Det 
var en spændende oplevelse for dem, og de var rigtig gode til at deltage i aktiviteterne 
sammen med 0. klasse. 

Onsdag var der gruppetid i børnehaven, hvor børnene er delt op i rød (3 år), grøn (4 år) 
og blå gruppe (5 år). Grøn gruppe tog til brugsen og handlede ind til kødsovs. Børnene 
hjalp med at finde varerne i butikken og bære dem hjem til børnehaven.  Blå gruppe 
lavede motoriske lege udenfor. 

Torsdag var der ligeledes gruppetid, og grøn gruppe hjalp da med at lave spaghetti og 
kødsovs til hele huset. Der blev skrællet og revet gulerødder, og man måtte også smage 
et stykke hvidløg, hvilket gav børnene rigtig god ånde! 

God weekend! 



 
 

PS. Husk tilbagemelding vedr. ferie i uge 7.  

 
 

 

      

   Mandag: Spontan dans på 
stuen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

              

Nogen har i ugens løb haft det sjovt med at male deres ansigter med kul fra bålstedet 

    

 

Tirsdag: De store børn spiller computer i SFO’en 



 
 

 

 

Onsdag: Grøn gruppe handlede ind til kødsovs og hjalp med at bære indkøbene tilbage til 
børnehaven 

 

Onsdag: Signe, Charlotte og Clara spillede fodboldkamp mod alle drengene om 
eftermiddagen. Det gav røde kinder og sved på panden. Drengene vandt! 



 
 

 

Torsdag: Det krævede stor koncentration at skrælle gulerødder til kødsovsen 

Nyt fra skolen:  

Fredag d.13……… 

Overtro eller ej – sikkert var det, at morgenen startede lidt skævt for bus børnene. Bussen 
kørt af sporet og sad fast. Heldigvis kom ingen til skade – nogle blev naturligt nok 
forskrækkede, andre syntes, det var en spændende oplevelse. Alle kom sikkert i skole – lidt 
forsinkede.                                 Tak til de forældre, der selv fik deres og andres børn kørt i 
skole. På klasserne har vi været ekstra opmærksomme og taget snakken ved behov. 

Billederne er taget af fotografen Mille K., der var med bussen: 



 
 

         

 

Klokkeren fra Notre Dame. 

Fredag tager vi alle med Agerskov taxi til Løgumkloster. Eleverne på Løgumkloster 
Efterskole har inviteret til forestillingen Klokkeren fra Notre Dame. Det har vi takket ja til. 

Det betyder en lidt anderledes skoledag. 

8.15-9.30: almindelig undervisning – herefter afgang til Løgumkloster 

10.00 Løgumkloster Efterskole  

Mellem 12.30 og 13.00: Forventet hjemkomst.  

Det regner…. 

Det betyder, at der ofte bliver åbnet for fælles leg for alle i hallen. Eleverne er super gode til 

at lege med hinanden og tage hensyn 😊 



 
 

Når vejret er til det, bliver fodboldbanen flittigt benyttet  - også her er det dejligt at se store 
og små spille sammen. 

Tyggegummi 

Vi vil lige minde om at tyggegummi på skolen er ”no go” 

  

   Vigtige datoer i kommende uger: 

Uge 3 

17.01. kontoret har besøg af revisor – årsregnskab. 

Uge 4 

Uge 5 

30./31. og 01.20 Dorthe på læsevejlederkursus del 3 

Uge 6 

06.02 Bestyrelsesmøde 

Hele ugen: Uge sex på skolen 

                  Fastelavnsemne i Børnehuset 

08.02. 4.-6.klasse til idrætsdag på Agerskov Ungdomsskole. 

Uge 7 

Hele ugen: Vinterferie for skolens elever 

                   Fastelavnsemne i Børnehuset 

Uge 8 

24.02 støtteforeningen inviterer til fastelavnsfest i hallen 



 
 

Hele ugen: Fastelavnsemne i Børnehuset 

23.03 fastelavnsfest i Børnehuset 

Uge 9 

03.03. Trivselsdag 

Uge 10 

06.03 SH samtaler 0.klasse og 3.klasse 

          Bestyrelsesmøde 

09.03 SH samtaler 0.klasse og 4.klasse 

Uge 11 

13.03 SH samtaler 5.-6.klasse og 7.-8.klasse 

14.03. SH samtaler 1.-2.klasse og 5.-6.klasse 

14.03. forældremøde i Børnehuset 

Uge 12 

Hele ugen: påskeemne i Børnehuset 

21.03 0.-4.klasse Skolen i biografen 

23.og 24.03 Teateruge 

Uge 13 

Hele ugen: påskeemne i Børnehuset 

29.03 påskefrokost i Børnehuset 

27.-31.03 Teateruge 

30.03 Skolefest. Teaterstykket opføres – generalprøve 10.00 

Uge 14 

Børnehus og skole holder påskelukket. 



 
 

Uge 15 

10.04 2.påskedag – fridag 

12.04 Generalforsamling 

HUSK 

Vinterferie uge 7 

Påskeferie uge 14 

Generalforsamling d.12.04 

Skoletur 06.-09.06 

 

 

Rigtig god weekend til jer alle                                                               

Venligst Mie 

 


