
Uge 40 

Børnehuset beretter… 

Første uge af vores efterårstema er overstået. Det har været en dejlig uge, hvor hele 

børnehuset har været i fuld sving, med sang, dans, malerier, 

kastanjedyr, lanterner og udsmykning af vores vinduer. Vi glæder 

os til at vise jer det hele når i kommer til forædrekaffe løbende 

næste onsdag. Vi serverer boller, og en lækker æble/pære marmelade – og 

nåja, Kaffe… 😉  

Onsdag var SFO’en ikke med i efterårstemaet. Den stod nemlig i LEGO-kortenes tegn. 

Forældrerådet havde arrangeret en hyggelig eftermiddag, hvor alle børn mellem 6 og 

10 år var velkomne til at mødes i Skroget for at bytte LEGO-kort og nyde hinandens 

selskab. Der blev byttet, snakket, leget og spillet med de mange fine kort. Mange fik 

deres mappe helt eller næsten helt fuld. Børnene fik meget ud af at gå rundt og finde 

netop de kort, de manglede, hos vennerne. Nogle havde ikke en mappe men der var 

masser af muligheder for at få kort fra andre, der havde mange "byttere". Stemningen var høj, og vi er sikre 

på at vi får stor fornøjelse af de kort, som mange børn, voksne og Brugsen har doneret 

til den fælles byttepulje. Derfor skal der også lyde en stor stor tak til Brugsen, som 

sponsorerede mad og drikke til de kære børn og deres forældre, og ligeledes til 

forældrerådet for det fine arrangement, det var en STOR succes.  

Det har været en uge med gang i, og næste uge, bliver ikke mindre, da vi har endnu 

mere kreativitet på banen 😊  

Vi skal også byde et stort velkommen til Patricia My, som er startet i Børnehaven, og Wilma, som er startet i 

Vuggestuen. Til de som ikke ved det, er Patricia datter af Sanne og Paw, og Wilma er tilflytter fra Nørrebro 

til Hyllerslev med sin mor og far Louise og Steffen. Velkommen til jer alle.  

Vores fine hønsehus er kommet op, og i weekenden flytter beboerne ind – Det bliver til to styks til en start 

– vi glæder os helt vild og børnene ikke mindst.  

 

Rigtig god weekend,  

 

/Lone 

 


