
Nyhedsbrev september     
August forsvandt hurtigt, og ferien er for alle efterhånden lavet om til hverdag nu. Vi har afholdt årets 

sommerfest, og vil gerne takke ALLE for stor deltagelse, samt for den kæmpe opbakning vi fik til 

både sponsorgaver og fordi i valgte at bruge en lørdag sammen med os. 

Der var godt gang i pony ridningen, en stor TAK til begge heste og Elia’s mor og far for at stille op og 

hjælpe os denne dag. 

Flere blev 100% indianer inden dagen var omme, med alt fra krigsmaling, fjer udsmykning til duft af 

bål. 

Guldgraver var igen i år et stort hit og i år valgte vi at kåre årets guldgraver som blev:  Oliver. 

Kagebordet var heller ikke kedeligt at komme forbi, der var bestemt noget til både øjet og ganen!!  

Årets kage-bage-mester og retten til den gyldne kagerulle, gik til: Nikolaj’s mor Heidi, det var en 

meget fin cowboykage der høstede de fleste stemmer. 

 

                       

 

Støtteforeningen har skaffet os, en lækker indendørs rede gynge, som vi håber på at kunne få sat op 

på arbejdsdagen. – samt nogle gode lærerige spil, det hele sponsoreret af Toys R us- Slagelse.
 

September står for døren, og vi skal starte 1 september ud med, at byde to nye børn velkommen til 

vores lille børnehave.                                                                                                                        

Dette er Lilly og Victor samt deres familier, begge børn har været på besøg, så nogle har nok allerede 

hilst på dem. 

Tirsdag 1 september starter den store gruppe (svalerne) op med musik på skolen, og efterfølgende vil 

det være sådan at, lillegruppen (viberne) går op til musik om mandagen og store gruppen (svalerne 

om tirsdagen. Husk derfor at være i børnehaven kl 9.00  

Derud over har vi i personalegruppen indført en fast dag om ugen vi kalder idræts dag, dette bliver 

om onsdagen eller torsdagen, her vil hele børnehaven samlet lave en aktivitet, som kan være alt fra 

forhindringsbane til gamle lege som eks ”kyllingemor” / ”Trommerne ruller” 



                                                                                                                               

9 september afholdes der Tupperware party i børnehaven hvor 10% af salget går ubeskåret til 

børnehaven, husk at melde jer til ;) 

Fredag d.11 september kl.15-20 og Lørdag d.12 september kl.9-14 er der ARBEJDSDAGE – vel 

mødt. 

18 september  kl 9.00 er der fotografering i børnehaven, så husk denne dag, at give personalet, 

besked om hvordan tøjet og håret skal sidde ;) – så gør vi os, så umage vi kan. 

                                                                                                                              

Fredag d.25 september kl 9 -11. holder vi cykel dag i børnehaven, hvert barn må medbringe sin cykel 

og en hjelm denne dag. Der vil så være cykelbaner, diplomer og cykel tjek.  

September vil være præget af temaet ”høst” og vi modtager gerne diverse frugt og grøntsager fra 

haverne hvis i skulle ligge inde med overskud.  

Sidste uge i september får vi praktikant fra Nymarkskolen, hun hedder Julie, går i 9 klasse og skal 

være hos os hele uge 40.  

              

 

Praktisk info                                                                                                           

- Husk at tømme garderoberne helt den sidste fredag i hver måned – kasserne skal med hjem 

og ikke sættes på stuerne. 

 

Når i henter jeres guldklump fra børnehave skal i huske at barnet også har været med til at 

lege, og rydde frem, derfor vil vi gerne sætte fokus på at vi i fælleskab får tilvendt børnene, at 

rydde noget op inden i går hjem hver dag. 

 



- I fælles rummet er der blevet hængt det billede op, som den lokale kunster Per Hillo, har 

malet til formålet, at støtte Vestermose Natur-og idræts skole og børnehave. Der kan støttes 

ved, at købe billedet, det findes til forskellige priser. 

 

- Fra Oktober af, starter vi maddag op. Der skal derfor betales 10 kr om måneden pr barn, vi 

opfordre til, at man betaler for et år af gangen, (eller i hvert fald frem til sommerferien) for at 

undgå, at personalet skal rende og bruge ekstra tid på at indkræve dem hver måned.               

Derfor husk at have en 100 kr med. 

 

- Til maddage kan det godt ske vi får brug for ekstra hænder, så hold øje med eventuelle 

opslag i dagene op til maddagen. 

Arbejdsdagene d.11 og d.12 september  Vi har nogle ønsker til, hvad der skal laves i  

børnehaven, og hvis nogen ligger inde med buskrydder, gravemaskine, elektriker evner, 

trillebør, stor trailer, pælebor, diverse boremaskiner og andet godt værktøj, der eks. kan 

bruges til nedrivning af legehus, udgravning til balancebane, opfyldning af sand i sandkassen 

eller opsætning af store kroge i loftet i fællesrummet.                                                                                                          

- Vi begynder så småt at invitere til samtaler i løbet af september, de største børn dog først i 

oktober i forbindelse med SPU test. 

 

- Der er oprettet en Facebook gruppe til børnehaven, denne vil i få mere at høre om inden for 

de næste 14 dage.  

 

                         

Oliver årets guldgraver VNI Børnehave 2015             Nikolaj og Heidi Vinderne af den gyldne 

kagerulle 

 

 

 



 


