
                                                                                                                                                         

   Nyhedsbrev August 
Velkommen tilbage til store og små, vi håber i alle har haft en fantastisk ferie og har oplevet en masse. 

Vi har taget hul på august måned og efterhånden som alle vender tilbage, begynder vi at finde både 

gamle og nye rutiner på de nye stuer. 

Vi har som de fleste nok har opdaget, rykket rundt på stuerne og fået 

køleskabene ud i garderoberne. Dette giver en bedre ro omkring aflevering og afhentning 

for det enkelte barn. 

Vi vil gerne bede jer om, at være her i børnehaven hver dag inden kl. 9, da vi på den måde bedre kan 

tilrettelægge dagen, vores samlinger bliver også mere hyggelige og børnene bedre koncentreret hvis 

ikke vi bliver afbrudt. – skulle det ske at i er forsinket, eller at i skal noget om morgenen, ringer i 

selvfølgelig bare og giver os besked. 

Vi har efter sommerferien valgt at ligge næsten alt ekstra skiftetøj væk, så vi kun ligger inde med 

reserve underbukser og strømper, i skal derfor huske at tjekke op på barnets garderobe lidt oftere. Og 

den skal stadig tømmes hver den sidste fredag i måneden. 

Så hvis barnet mangler eks. Regntøj, vinterstøvler, bukser osv. for at dagen kan hænge sammen vil vi 

for eftertiden ringe til jer forældre, som hvis barnet er syg.  

Vi har indført flere tur dage så vi beder jer være opmærksomme på opslag i børnehaven og på vores 

facebook side da vi her vil oplyse jer om ture ud af huset senest dagen før. Vi har også lavet lidt små 

ændringer i dagligdagen, så for god ordens skyld er her den daglige rytme. 

Dagens gang i børnehaven  

Kl. 9- 9.30 vil vi hver dag holde morgen gymnastik på stuerne. 

Kl-9.30 -11.00 vil der være kreative voksen styret aktiviteter 

11.00-11.15 samling, med månedens sange og rim. 

Kl.11.00-ca 12.00 er der spisning. 

Kl.12.00-14.00 er det sove tid for de børn der har behov for dette, resten er på legepladsen. 

Kl.14.00-14.30 er det frugttid. 

Kl.14.30-16-17.00 er det fri leg og senere ned i gear leg inden børnehaven lukker.  

Vi har gymnastiksalen en gang om ugen, den vil hovedsalig blive brugt ved dårligt vejr og i 

vinterhalvåret. 



                                                                                                                                                         

   

Vi skal i August, september og oktober have om barnets personlige udvikling 

Her under have projekt om kroppen – familie – og de forskellige sanser. 

Vi skal i den forbindelse bede jer om, at sende billeder med i børnehaven af de nærmeste familie 

medlemmer incl. Kæledyr og andre vigtige personer for barnet. – (skriv hvem der er på billedet) 

Der kommer nogle uger ca midt september hvor vi skal have drenge/pige uge, dette bliver i nærmere 

informeret om senere. 

Sideløbende ser og oplever vi naturens skiftende vejr og tager hul på høst og efterårs aktiviteter. 

Legetøjs dag er blevet nedlagt, og vi har i stedet indført legetøjs/temadage, på disse dage må børnene 

have noget legetøj med som svare til temaet. 

 

Vi skal have startet op på maddage igen og skal derfor bede alle om at huske at betale til dette.  

Prisen er 20 kr om måneden som betales til personalet i børnehaven. – vi sætter stor pris på hvis i 

betaler forud og gerne et halvt eller helt år. ;) 

 

Vigtige datoer i de kommende måneder er derfor: 

19/8 fotografering i børnehaven 

17/8 Spaghetti aften  

19/8 tema vandpistoldag  

16/9 Bedstedag 

16/9 -  samt 17/9 er arbejdsdage 

23/9 tema våben/prinsesse dag 

14/10 bil/dukkedag.  

Her ud over kommer der maddage, tur dage og gymnastikdage, disse datoer bliver offentligt gjort på 

vores facebook gruppe og på tavlerne i børnehaven. 


