Nyhedsbrev Oktober 2015
September løb stærkt, markerne er næsten alle høstet, men heldigvis har vores nabo Søren ventet
med majsmarken, så torsdag d.1/10-15, tager vi på labyrint vandring og slutter vores høst tema af med
maner.
Arbejdsdagene var en stor succes, vi fik lavet mange gode ting både inde og ude, og vi takker mange
gange for den fine opbakning til disse dage. Især det meget fine nye sand i sandkassen, bevægelses og
balancebanen, samt kroge til gynger i fællesrummet, har virkelig været til stor glæde for børnene, de
utrolige flittige hårdt arbejdende mænd, der fik ordnet døre og gulv sætter personalet bestemt også
stor pris på!!
Fotografen Anders med ”pipfugl” fik taget nogle super gode billeder af alle børn, og alle skulle meget
gerne også være komme med hjem.
Sidst men bestemt ikke mindst, sluttede vi September af med vores store Cykledag, Børnene var godt
oplagte og der blev cyklet så mange gange rundt om huset, at næsten alle kridtstreger fra banen var
slidt væk. Cykelvasken var ligeledes et stort hit, her kunne børnene vaske deres cykel med skum og
klude, og alle cykler skinnede inden dagen var omme.

Efteråret nærmer sig og I skal i den forbindelse så småt i gang med, at tjekke op på gaderoberne igen.
Der skal være gummistøvler, regntøj og en god fleece trøje til at have under, ekstra sokker og så småt
også små huer og hansker.
Der vil i den næste tid, være sedler i børnenes gaderober, da vi i oktober tilbyder den årlige samtale
om jeres skønne børn.
Vi skyder Oktober i gang ved at lave kreative ting til Halloween, samtidig er der idrætsuge i uge 41
hvor vi fredag d.9/10-15, har idrætsdag sammen med skolen. Her skal alle de største børn med op på
skolen og løbe så langt de kan på to timer, og de mindste skal en tur i skolens gymnastiksal til krop og

bevægelses lege. Vi skal derfor minde alle ugleunger om, at være i børnehaven senest kl 8.15 da de
skal med til morgensang på skolen. De mindste kan godt vente til senest kl 9.00 som normalt.
Der vil i uge 41 være et nyt ansigt til stede blandt de voksne, dette er Lizette som er i praktik fra
SOSU Sjælland. Lizette vil være hos os fra mandag til torsdag og vil være at finde på begge stuer.

I uge 42 er vi i børnehaven med de tilmeldte børn, husk at give besked om morgenen inden kl 9 hvis
I tager en fridag eller kommer senere, i tilfældet af vi går på tur ud af huset.
Ligeledes vil der i uge 43 være en praktikant fra Trelleborg Friskole, hun hedder Johanne og går til
daglig i 8 klasse, Johanne vil også være at finde på begge stuer i løbet af ugen.
Vi slutter Oktober af med at holde en lille Halloweenfest for børnene på deres maddag, dette sker
fredag d.30/10-15, alle børn er velkommen til at komme udklædte denne dag.
Der vil dagen før blive hængt en menu op på tavlerne så I hjemme kan vurdere om en lille madpakke
skal med på selve dagen. Husk frugt 

Vigtige informationer og datoer samlet et sted for de kommende måneder:

Oktober






1 oktober – landbrugsbesøg alle skal være i børnehaven kl 9.00
9 oktober – idrætsdag, ugleunger være her senest kl 8.15
Mandag og tirsdag i uge 41 forældresamtaler ugleunger.
Uge 42 – skolernes efterårsferie.
30 oktober - maddag og Halloweenfest i børnehaven.

November



6 november – bedsteforældredag – tilmeldinger kommer ca. 14 dage op til.
27 November- klippe/klistredag

December



14 december går vi lucia i børnehaven.
18 december går skolen til juleferie.

HUSK MADPENGE!!!!!

