
Børnehusets julefredagsbrev. 

 
Her er et lille fredagsbrev med lidt informationer, og nyt fra Børnehuset inden vi snart går på 

juleferie. 

❖ Julepynt er blevet klippet og hængt op. Træet blev hentet i Brugsen, og ikke alle syntes det var lige 

spændende. Byen er fyldt med gravemaskiner og traktorer, og det kunne tiltrække flere af børnene, som 

syntes det var mere spændende, fremfor at gå og udpege et pænt juletræ til Børnehuset. 

 

❖ Julegaver er blevet lavet, og de sidste gaver er ved at blive pakket ind.  

 

❖ Julemanden var faldt i søvn i Lundeskoven -  som han plejer. Godt at børn og voksne kom forbi, og fik ham 

vækket med en lille sang. Vi blev enige om, at han havde lidt småtravlt, og han hellere måtte skynde sig at 

komme videre. Vi var heldige at få en lille slikpose inden han gik afsted. 

 

❖ Helene er startet i praktik i Børnehuset. Hun har allerede vundet sig ind hos børnene (og os voksne) med 

nylavede boller, og pebernødder til eftermiddagshygge. 

❖ Stine er ny vikar i Børnehuset. Hun kommer første gang torsdag den 13.12. 

 

❖ Børnehavebørnene må gerne have 2 flyverdragter med i Børnehaven. Vejret er vådt, og det er rart at have 

en ekstra til at skifte med. Enkelte børn sover udenfor, og har brug for en tør dragt at sove i. 

 

❖ Sovebørnene må gerne få skiftet deres sengetøj. Både dem som sover på madrasser, og i barnevognene. 

 

❖ Tjekkes op på børnenes kasser med skiftetøj (gerne dagligt). 

 

❖ Drikkedunkene tages med hjem hver dag og vaskes. (Hele Børnehuset). 

- Måske kan drikkedunkene komme ind i den faste rutine, sammen med madkassen?  

Fylder man ikke drikkedunken op hjemmefra, er man velkommen til at fylde den op i Børnehusets 

køkken. 

- Der går unødigt tid med at vaske drikkedunke, og fylde vand i hver dag.  

Tiden vil vi hellere bruge sammen med jeres børn. 

 

❖ Nulle tager på juleferie nede hos Lykke, sammen med hende andre kaniner (i hvert sit bur...) 

 når Børnehuset lukker ned til jul. 

Børnehuset går på juleferie fredag den 21.12. og åbner igen onsdag den 2.1.19. 

  

Hilsen Børnehuset - Lene 


