
UGE 16 

 

Børnehuset beretter… 

ENDELIG kom det gode vejr! – Torsdag var vi alle klistrede ind i solcreme, og det er lækkert, 

for så sætter skidt og sand sig lidt bedre fast til kroppen 😉 … Men ihh hvor børnene nyder 

det. Udenfor kan der gå flere timer med sam-leg og grin, der er nemlig mulighed for store 

armbevægelser og hurtige ben uden at genere sine legekammerater.  

Ugen har stadig stået i forårstemaets tegn. Mandag malede vi på sten, som bliver til kaktusser, tirsdag drog 

vi på krattet hvor der var skattejagt med tøjklemmer i træerne, onsdag havde vi en dejlig dag til forældre 

kaffe, tak til jer som mødte op, og torsdag nød vi som sagt det gode vejr hvor vi om formiddagen var på 

bakken. Vi trillede som bare pokker ned af den, og om eftermiddagen på vores skønne legeplads. 

Måltiderne blev indtaget ude, og den gode gamle ”maden smager bedst i det fri” .. passer virkelig.  

 

I næste uge tager vi en rolig uge, det har børnene brug for ovenpå to uger med fastlagte aktiviteter, men 

fremadrettet foregår tirsdagene på Krattet igen, hvor vi går fra kl. 15.15-15.30 om eftermiddagen, så henter 

man sit barn derefter, foregår det nede i Børnehuset.  

HUSK solcreme på jeres børn fra morgenstunden, et godt lag. Vi giver dem det på igen ved 12.00 tiden.  

I børnehaven har vi den seneste tid oplevet at børnene er begyndt at sige ”De sko må jeg ikke få på for min 

mor” eller ” min far siger jeg ikke må have den jakke på”. Hvorvidt det er børnenes eget påfund det kan vi 

ikke vide, men blot for at understrege, så forventer vi at det tøj som hænger i garderoben må bruges i 

Børnehaven på alle tidspunkter. Hvis ikke, beder vi jer fjerne det, vi kan ikke holde styr på lilla, gule, grønne 

sko, tynde orange jakker eller tykke blå velcro sko som informationer om hvad de må have på.  

ydermere, så har vi dage hvor vi er kreative, ofte sker det mest spontant, at man får lyst til at male eller 

klistre noget sammen. Vi giver selfølgelig ALTID børn overtræks jakker på, men i en Børnehave og i en 

Vuggestue kan man altså ikke holde for at børn kan få maling eller lim på tøjet, SÅ, hvis i har fornemt tøj der 

ikke må blive malet på, så gem det til de festlige lejligheder i familien.  

HUSK SOLHAT til de børn der er lidt småsarte i hovedbunden. 

Helle har ferie i næste uge og Malene (Emilies mor) er at finde i vuggestuen mandag, onsdag og fredag. 

Ulla, er at finde i vuggestuen tirsdag og torsdag. Der er altid en fast personale i huset.  

 

GOD WEEKEND og må solen skinne på jer 😊  

/Lone 

 


