
Nyhedsbrev November 
Efteråret går på hæld, oktober fulgte med, det har været en hurtig måned med en 

masse hyggelige efterårs aktiviteter og en masse praktiske gøremål. 

Vi fik afholdt diverse samtaler inden efterårs ferien, og ferieugen forløb stille og roligt 

med oprydning og stille lege. 

Vi har båret efteråret ind med diverse pynt fra naturen og vi takker for de mange søde 

familier der har samlet blandt andet kastanjer til os i den forgangne måned. 

Sidst på måneden fik vi gjort børnehaven ekstra uhyggelig pyntet, så vi fredag d. 30 

oktober kunne holde Halloween fest med gys og uhygge, det var samtidig vores første 

officielle maddag som vi tog hul på og skød i gang med en skræmmende menu.  

Festen var en stor succes, og det var kun lige de tidligste morgenstunder der krævede 

lidt ekstra mod at komme ind i børnehaven, da selveste hulk sad og tog imod.   

(heldigvis var vores alle samens Birgit også til stede, helt uden udklædning) 

Husk at få alle de kreative ting med hjem, så i kan nå at nyde dem lidt, inden 

julepynten tager over. 

 

Jane kommer tilbage og starter stille og roligt op, fra mandag d.2 november så vi ønsker 

hende hjerteligt velkommen tilbage  

Vi har forsøgt at køre legetøj hjemme fra frit, siden før sommerferien, og vi har 

desværre måtte erkende at det ikke har kunne leve op til alles forventninger som vi 

havde håbet på. 

Derfor vil det fra dags dato, være en gang om måneden, at der er fast Legetøjsdag. 

Dette vil altid være den første hverdag i måneden, så i November er det mandag d.2. 



Fredag  d.6 november afholder vi bedstedag i børnehaven, husk at tilmelde jer, vi 

glæder os til en hyggelig bedste/børnebørn dag med små aktiviteter og et stykke kage til 

kaffen. 

Fredag d.20 november har vi i børnehaven fortæller dag, dette betyder at Agnes’ far 

Jesper kommer og fortæller nisse historie for os alle sammen, så vi langsomt men 

sikkert kan byde julesyslerne velkommen. 

Fredag aften d.20 november er der skolefest, hvor vi er inviteret med, dette er i 

tidsrummet kl.17-19.30. Invitation og tilmelding kommer snart. 

Fredag d.27 november er det igen maddag, så husk kun en lille reserve madpakke og 

frugt. Menuen bliver meldt ud op til dagen.                                                                                      

Det er også denne dag at vi skal give Brian et stort farvel men på snarligt gensyns kram, 

da han mandagen efter skal en tur på operations bordet, med sit ben og vi derfor   først 

ser ham tilbage i det tidlige forår. 

Vi har valgt at ansætte Line i Brians sted da Line som vores faste vikar kender huset og 

rytmerne og børnene kender og er trykke ved hende. 

                                                                               

            

 

Husk at vejret er blevet koldt, så det er på tide at finde flyverdragt hansker/luffer, huer 

og ekstra varme trøjer og termotøj med.  Da vi understøtter børnene i at være så 

selvhjulpne de nu kan, skal vanter/luffer/hansker være til at kunne tage på uden voksen 

hjælp.- husk gerne ekstra par og NAVN på alt. 

Vigtige datoer november: 

2 november legetøjsdag 

6 november bedstedag 

20 november fortæller dag 

27 november maddag / fest for Brian. 


