
  Uge 43 

Børnehuset beretter… 

Uge 43 startede ud med at byde de børn velkommen tilbage fra ferie, som vi ikke havde set i uge 42, de 

havde været savnet og hvor havde de meget at fortælle om hvad deres ferie havde budt på af spændende 

ting. – Det er som om ferie giver dem fornyet energi, de er gladere, og hverdagen virker pludselig dejlig 

forudsigelig for dem, ”her gør i jo som vi plejer” fik en af børnehavebørnene sagt, modsat før, hvor 

forudsigelighed og hverdagens trummerum nogle gange god måtte blive sat på standby.  

Og sådan er det jo med faste rammer, det kan børn faktisk meget godt lide, i en vis rum tid 😊  

I næste uge byder vi Lykke velkommen i Børnehaven. Lykke starter mandag, og er datter af Heidi og Nis 

Virenfeldt, vi glæder os til at du starter Lykke. 

Vores to høns Carl og Conny er blevet et stort fællesprojekt 

for alle børn, store som små. Jeg kom efter min pause ud 

på legepladsen for at finde dem alle, altså børnene, med 

hovederne i jorden, under vores rampe. De var alle i fuld færd 

med at grave regnorme op, for sådan nogle skulle hønsene jo 

have, hvorfor lade dem finde dem selv, her i huset har vi ikke curling-børn, men curling-

høns 😉  

Vuggestue Børnene har tegnet, måske i kan stikke hovedet ind og kigge på gulvet i 

vuggestuen – Det er så fint, og sjovt at få lov til at gøre det på en anden måde end den 

man ’plejer’, i ved oppe ved bordet. Så hvis i henover weekenden har kreationer 

andre steder end på et papir, så må vi nok erkende at unoderne kommer fra os. I går 

startede Liva i Vuggestuen, velkommen til dig Liva. Hun er datter af Jeanette og 

Jacob.  

Sfo’en har i denne uge Halloween tema, der bliver kreeret gyserfilm til deres store fornøjelse, det ser 

virkelig ud som om de hygger sig, og hold op hvor er de kreative og har mange gode ideer. Filmen kan 

sammen med en masse andet SFO-kunst ses, på torsdag i næste uge på Skroget i tidsrummet 14-16, hvor i 

også kan købe, vanen tro, kager fra ”bag for en sag” som støtter Børnetelefonen. Der vil mandag blive 

hængt en bestillingsseddel op i Børnehusets glasgang (denne seddel er for alle, også forældre i børnehaven 

og vuggestuen). Der kan betales med lige penge og mobilepay. Vi håber at I vil støtte SFO børnenes hårde 

arbejde for at gøre en god gerning.  
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• I de to kommende uger er der IKKE storbørnsgruppe eller sproggruppe, da jeg holder ferie i uge 44 

(derfor heller ikke et fredagsbrev fra Børnehuset), og Trine i uge 45.  Rikke vikarier for os begge i 

disse uger. 

• DEN 9. NOVEMBER ER DER FOTOGRAFERING AF JERES BØRN, DET ER DER HÅRET SKAL SKINNE OG 

TØJET SIDDE GODT! DE SKAL VÆRE AFLEVERET I BØRNEHUSET SENEST KL.  8.45. I får en 

infoseddel fra fotografen på jeres børns plads. Udfyld den venligst, ellers bliver jeres barn IKKE 

fotograferet.   

• Husk seddel om bedsteforældredag, og madordning 

o Har jeres barn ikke en bedsteforælder, må de gerne tage en onkel, tante, eller moster med.  

• Nu er det tid til flyverdragter, dem som mangler, kom endelig med dem.  

 

Rigtig god weekend,   

Lone 

 

 

 

 

 

 

  


