
               Nyhedsbrev september 2017
Vi er i fuldgang med krop og bevægelse, hvor vi både er blevet klogere på hvad de 
forskellige legemsdele hedder og hvad kroppen er godt af. Vi har snakket om knogler 
og hvad der er godt for dem, så vi vokser og forbliver sunde. 

Vi har brugt kroppen til mange forskellige ting, eks. malet med fingre og tæer, holdt 
balance, danset, løbet stærkt og sunget om kroppen. 

Vi starter september ud med at byde VELKOMMEN til to nye børn i børnehaven 
nemlig SINUS og SILJE som er tvillinger.

Vi vil i september fortsætte med dette fokus område, hvor vi blandt andet skal lave 
sansebane, føleposer og vi skal fortsætte de lege vi er startet på. I september vil vi også 
arbejde med høst, hvad er det vi høster og hvad bruges det til, hvem får glæde af korn 
og hø og hvilke dyr giver os kød på bordet? Vi vil sætte fokus på især de landdyr vi har 
omkring os og dette kædes sammen med vores bondegårdstur sidst på måneden. 

Vi starter også op på efteråret hvor vi vil have fokus på vind og vejr, så børnene er klar 
til den fantastiske dragefestival, der kommer i oktober. 

Da vi nærmer os tiden hvor det bliver koldere i vejret og vi gerne vil lave en masse 
hyggelige ting med vores nye bålplads, vil vi meget gerne opfordre til at hvis man har 
brænde liggende modtager vi meget gerne, vi er nemlig ved at løbe tør. Vi vil meget 
gerne have en melding hvis man har lyst til at donere, og hjælper gerne med at slæbe 
ind

Da vejret byder på mange forskellige typer her i efteråret skal vi lige huske jer på at 
børnenes garderober skal have en opdatering, på de meget våde dage er vi især glade 
for lidt ekstra tøj i kasserne ;) 



                          

Vigtige datoer:

Arbejdsweekend 15 og 16 september. HUSK HUSK at melde ind. 

Forældrerådsmøde d. 13 september.

Bondegårdstur d. 28 september.

Temadag: landbrugsdag. (Maskiner og dyr) d. 22 september.

Spaghetti aften sidst i september, forældreråd kommer med info senere.
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