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Børnehuset beretter… 

Uge 37 kom og gik og det med et smil på læben. Først og fremmest fordi jeres børn jo bare er så skønne, 

men også fordi i forældre er begyndt at komme med positive tilbagemeldinger på de nye tiltag i 

Børnehuset. Tak for ros, det er vi vilde med og vi vokser sørme af det. Husk at min dør altid er åben hvis i 

har noget at berette, ris eller ros, eller bare lyst til en lille snak.  

Nu har Helle været hos os i en uge, og hun er så småt ved at falde til. Det tager jo sin tid at lærer de små at 

kende og ikke mindst personalets ’fantastiske’ humor 😉 …  

Vuggestuen har holdt øje med deres sommerfugle fangere som hænger i lærketræet lige 

uden for deres vindue, det får de nogle fine snakke ud af. De har også malet flotte billeder, 

som hænger i gangen mellem fællesstuen og vuggestuen – man må sige de er dygtige, og 

virkelig stolte. De nyder også det hårde arbejde forældrene lagde for dagen på 

arbejdsdagen, da de fik deres legehus over på legepladsen. Den kan de få mange timer til 

at gå i.  

SFO’en har haft deres første tema-uge i dette skoleår. Det har omhandlet hygiejne, og 

der har i særdeleshed været fokus på virus og bakterier – så hvis jeres børn pludselig 

blander sig i madlavningen eller kommer med kække bemærkninger om håndvask, er 

det bare fordi at de fra i morgen kan, med et flot diplom i hånden, kalde sig hygiejne-

specialister 😊 … Det er måske så meget sagt, men de har i løbet af ugen set film og læst bøger omkring 

emnet og talt om hvordan de kan undgå at smitte hinanden. Ligeledes har de trænet håndvask og toilet 

skyl.  

Børnehaven havde torsdag besøg af de tre piger, som snart starter. De sad med store og interesserede øjne 

og kiggede på de andre børn som jo vanligt spiser ud fra mindfulness principperne de første fem minutter 

af ’madpakke-tiden’. Nogle børn lukker øjnene for bedre at kunne smage maden, og det syntes de vidst var 

lidt skørt. De var gode til at være stille sammen med os andre, og hvor er det dejligt, at børnehaven snart 

igen, huserer for fulde borde.  

Slutteligt i brevet her kan i se lidt praktisk info. 

Det var vidst alt for nu,  

 

/Lone 
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• Vi går så småt koldere tider i møde, så i må gerne opdatere jeres barns garderobe. 

• Ligeledes trænger skiftetøjs kasserne til tøj, vi kan jo ikke have bare numser i omløb 😉 . 

• Vil de af jer som mangler at melde tilbage vedr. forældreaften den 27 være søde at aflevere 

sedlen?  

• Vi mangler kagebagere, kun én har meldt på banen.  

• Tjek lige endnu engang op på det regntøj, der er stadig børn som har regnfrakker der mangler 

hatte.  

 


