
                                                                                                                                                         

                                                          
Nyhedsbrev September 2016  
August er slut og vi kaster os hurtigt over september som allerede er begyndt at byde os på efterårets forskellige 

vejr. 

Vi har arbejdet med kroppen, knogler, sanser og hvem vi er, børnene er efterhånden blevet rigtig skrappe til 

både de forskellige sange og rim. Der er kommet mange fine huse op på væggene og børnene nyder at fortælle 

hinanden om deres familier, det har været en stor succes, der mangler stadig nogle stykker men vi satser på de 

dukker op i løbet af september. 

Vi vil i den næste tid fordybe os mere i naturen og se på de mange forskellige ting der sker ude både på 

markerne og i luften. Vi kommer i den forbindelse også til at snakke rigtig meget om farver. 

Vi skal se på de ting vi kan høste fra vores egen legeplads og mon ikke vi kan bruge det til vores kommende 

maddag. 

Vi tager hul på vores nye månedssang, men beholder stadig knogle og finger sange. Vores morgen gymnastik er 

stadig i opstartsfasen, men børnene nyder at få rørt sig både når det er sanglege, massage eller ”træning”  

Vi skal på bondegårds besøg torsdag d.8/9-2016, hvor vi skal se på både dyr og afgrøder, børnene skal 

denne dag have en tur madpakke, drikkedunk og en lille taske med og tøj der passer til vejret. De skal senest 

være i børnehaven kl.8.30. her efter vil døren nemlig være aflåst og alle være gået. 

d.16/17 september er det blevet tid til Arbejdsdagene og vi har allerede afleveret en lang liste til skolen med det 

vi ønsker at få lavet i børnehaven, denne liste bliver også hængt op i garderoberne så i kan se hvad vores planer 

/ ønsker for dagene er. 

Vi skal fredag d.16 september også holde vores årlige alt for hyggelige BEDSTEFORÆLDREDAG   

invitation kommer i løbet af næste uge så hold godt øje. 

Husk d.23 september har vi våben/prinsesse dag, her skal børnene have legetøj/udklædning mv med som 

relatere til de 2 emner 

Om fotografering er d.29 september fotosedler kan hentes på skole kontoret 

I uge 39 får vi en praktikant fra SOSU i Slagelse. Hun hedder Julie og skal være her fra mandag til torsdag. 

Vil lige give stor ros til opfølgning på madpenge, vi har næsten fået penge fra alle og endda helt frem til 

sommerferien, så sejt.!!!!!!  

                                          


