
  Uge 41 

Børnehuset beretter… 

”Kom med af skjulte stier gennem skoven,  

Kom med og pluk de sødne modne bær, 

Kom med og oplev alt naturens rigdom,  

Men lad vær med at spørg’ hvad alt er værd 

Hat du aldrig hørt på ulvene en stjernenat 

Og set en vildkat blinke ned til dem,  

Kan du synge højt med stemmerne i bjerget 

Kan du male alle vindens farver frem,  

Kan du male alle vindens farver frem” 

Disse ord, har i halvanden uge dannet grund for vores morgensang. Vi har øvet og øvet, talt om 

betydningen af teksten og fremført den for forældrene onsdag til forældrekaffe. Efteråret har virkelig gjort 

sit indtog i Overlade, og vinden har fået mange smukke farver, nu hvor bladende skifter farve, falder af 

træerne og hvirvles rundt. Børnene sang, højt, og de var stolte. De serverede hjemmebagte boller og deres 

hjemmesyltede æblemarmelade – huset serverede kaffe. Børnene kunne også vise deres kreationer, det 

blev både til kastanjedyr, hånd/fodaftryk, lanterner, og bladdekorationer. Vi håber i nød det ligeså meget 

som vi gjorde. I kan se filmen på vores officielle Facebookside.  

Huset har fået nye beboere, byd velkommen til Carl og Conny som er vores to 

høns. Den skarpe læser vil undres over, at en høne kan hedde Carl, men det 

kan den godt i Overlade Børnehus, her dømmer vi nemlig ikke 😉 … Carl og 

Conny bor i det grønne hønsehus, og i er velkomne til at besøge dem i 

weekenden hvis i har lyst, så de ikke bliver helt ensomme. Derudover vil jeg 

selvfølgelig takke jer for de mange gode forslag til navne, jeg tager det som 

et kompliment, at nogle mener en høne burde opkaldes efter mig 😉  

I dag er jo skolernes motionsdag, og alt imens at de store børn lystigt forlod skolen for at drage mod 

katmosen, varmede Børnehusets børn og personale op, til Tarzans ”menneskesøn”, og derefter løb de 

rundt på legepladsens forhindringsbane for derefter at modtage et fint bevis på, hvormange runder de 

klarede.  

 

Der er vedhæftet lidt praktisk info fra Trine, og jeg giver en aktivitetsplan for næste uge. Husk, hvis i har 

meldt jeres børn til, lige at meld afbud, hvis i er kommet på andre idéer til dem.  



  Uge 41 

Til jer der holder ferie, ha’ en rigtig dejlig  en af slagsen, til jer andre, rigtig god weekend.  

 

/Lone 

 

INFO: 

• Der mangler fortsat drikkedunke (KUN TIL SFO-tiden) samt varmt tøj, 

regntøj, gummistøvler/vinterstøvler og skiftetøj. Vi  forventer at der efter efterårsferien er styr på 

det, da det har stor betydning for vores hverdag i SFO´en. Hvis nogen skulle have glemt det, skal 

fodtøj være i skolens entre. Overtøj skal være foran klasselokalet (Lille mellem skal have det i 

skolens entre). Skiftetøj skal være i skufferne på SFO´ens toilet. Der er ved at blive lavet en løsning 

ifht. plads til lillegruppens regntøj og vintertøj i skolens entre. 

• I uge 43 går vi igang med halloweentemaet. Vi ser film og lærer noget om halloween-traditionen. 

Denne del er alle børn med til. Derudover vil der være forskellige kreative aktiviteter for dem, der 

har lyst til det. 

• I uger 44 er vi igen i år med i projektet "Bag for en sag", der støtter Børnetelefonen. Vi vil tale om 

projektets baggrund, reklamere for projektet, bage og sælge vores bagværk. Vi håber at mange vil 

støtte op om projektet så vi kan sende en god portion penge og støtte Børnetelefonens arbejde. 

Nærmere info følger efter uge 42. 

• I uge 44 vil vi desuden så småt gå igang med "Genplant Planeten", hvor vi skal plante træer 

forskellige steder på skolens og børnehusets grund. Nærmere info følger. 

• Husk at sætte kryds i kalenderen til hhv. pigeaften 21/11 og drengeaften 11/1. 

 


