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Velkommen tilbage til det nye år, vi håber i har haft en god ferie. 

Først vil vi gerne sige tak til alle de søde bedsteforældre, der kom på besøg 

hos os inden jul, det var dejligt at se så mange af jer og børnene synes det var 

så hyggeligt, at vise Jer deres børnehave.  

I denne måned skal vi arbejde med teater. Børnene skal i hold lave teater 

overfor hinanden. Det bliver forskellige små teaterstykker, der skal handle om 

nogle af HC Andersens eventyr, som fyrtøjet og prinsessen på ærten. Hvis I 

har bøgerne derhjemme, ville det være super hvis I ville læse dem for dem. 

Det at øve teater styrker børnene i at stå frem foran hinanden og tale overfor 

hinanden, give hinanden plads, vente på tur og lytte til hinanden. Det er alle 

nogle færdigheder, der er rigtig vigtigt for det sociale samspil og det at være 

en god kammerat. 

For at understøtte eventyret og dets handling, klipper vi udklip der passer til 

og pynter stuen. Dette styrker samtidig børnenes finmotorik. Vi taler med 

børnene om, hvad de forskellige fokusord i historierne betyder.  

Den. 15 januar tager vi på tur med bussen. Vi skal en tur til kløverhaven i 

Korsør. Børnene skal være her senest kl.9. Vi tager madpakken med, så i må 

meget gerne pakke madpakkerne i poser med navn på. Børnene skal selv have 

rygsæk på, med deres egen mad og drikkedunk. Så medbring rygsæk denne 

dag. Vi kommer hjem senest 13.30, så der vil ikke være mulighed for, at sove 

til middag, denne dag.  

 

I februar laver vi familiehuse, så i må meget give Jeres børn billeder med af 

de tætteste i Jeres familie. Mor, far, søskende, bedste forældre osv. Dette 

kommer vi nærmere ind på, i nyhedsbrevet i næste måned.          



 

Det er koldt uden for husk derfor hue med navn, helst elefanthue, da denne 

lukker bedst af for vinden i halsen- og vanter, gerne fingervanter, da børnene 

smider lufferne, da de ikke kan bruge deres fingre, når de leger- husk også 

mere skiftetøj i deres kasser 

 

Fødselsdage i denne måned: 

Malte bliver 3 år den 3. januar – stort tillykke.  

 

 

Husk  

- At møde ind på stuen inden kl. 9, da vi går i gang med de pædagogiske 

aktiviteter for dagen 

- At holde øje med Jeres børns blekasser på toilettet og fylde op, når de er 

ved at være tomme 

- At skrive Jeres børn ind og ud af tabulex, morgen og eftermiddag 

- Jævnligt at tjekke jeres børns kasser for skiftetøj 

- Husk navn på børnenes medbragte legetøj, madkasser og drikkedunke 

mm.  

Fokusord 

 At være berøvet 

 Skosnuder 

 At komme marcherende hen ad landevejen 

 At være rig 

 At være fattig 

Tal med Jeres børn om disse ord og hvordan/hvorfor de bruges. Vi taler også 

med dem om det på stuen.  

Dette gøres for at styrke barnets sproglige udvikling og sprogforståelse.   

  

Mange hilsner fra Lise, Susanne, Nicolina, Lucius og Mette 

 



 

 


