
 Brobissernes nyhedsbrev for oktober 2019 

I september har vi arbejdet med sproget, hvor vi har arbejdet ud fra læselegs princippet, at læse 

historie el. rim og remse et par gange, snakke om nogle af ordens betydning, og så lave en aktivitet, vi 

har læst bogen ”Finn Herman”, vi har snakket om hvem der er forfatteren, og hvem der har tegnet 

tegninger i bogen, vi har samtidigt talt om forskellige ord i bogen, Vi har klippet figurerne fra 

historien ud, (barnet er blevet guidet i at holde rigtig på en saks, hvor den anden hånd skulle holde på 

figuren i forhold til at undgå at klippe i fingerne). Vi sluttede af med at alle kunne være med til at 

fortælle historien og hjælpe med at huske række følgen på historien.  
 

I gymnastiksalen har vi lært to fange lege, den ene er ”Bjergmandens ærter”, her synges der ”jeg 

plukker… jeg plukker… jeg plukker bjergmandens ærter” her lære barnet at det hedder jeg plukker og 

ikke mig plukker, samtidig er legen med til at barnet lære at koordiner sig i forhold til andre, og hvor i 

rummet man er. 
 

I oktober forsætter vi med ny historier, vi skal have lært ”punktum. Punktum. Komma, streg, sådan 

tegnes Nicolai…” den anden historie vi har valgt til læseleg er ”Muldvarpen der ville vide hvem der 

havde lavet lort på dens hoved” vi vil øve i at holde rigtig på en blyant, tus, og efterligne hvad den 

voksne tegner. Samtidig vil vi så småt begynde på julegaver, da noget af det kræver ro og tid til 

fordybelse for det enkelte barn. 
 

Fødselsdag: Vi siger tillykke til Vera d. 2. oktober som fylder 4 år. HIP HIP HURRA 
 

Fællesskabs Stafetten: onsdag d. 9. oktober skal Bussen og Brobisserne deltage sammen med 

skole m.fl. deltage fra kl. 12.00 til kl. 15.00, vi starter fra fjernsynstårnet og går til Veteranhaven, 

hvor der vil være forskellige aktiviteter. Vi er hjemme på Slottet senest kl. 15.00, hvis I henter før er 

det ude i Veteranhaven. 
 

Bag for en Sag: torsdag d. 10. oktober holder hele Slottet Bag for en sag på en valgdag fra kl. 

14.00-16.30, se Charlottes skriv på Tabulex. Vi bager i løbet af ugen og hvis i har et æbletræ 

med en masse æbler i ikke når at bruge, modtager vi meget gerne, til bagningen. 
 

Efterårsferie: I uge 42 er hele børnehaven samlet. 
 

Gruppeskift: vi siger Velkommen til Melika som starter hos os d. 21. oktober, vi glæder os til at 

lære dig og kende og lege sammen med dig. 
 

Maddag: tirsdag d. 29. oktober har vi maddag og denne gang har børnene valgt at vi skal have smør 

selv dag, husk en lille formiddagsmad. Hver fredag spiser vi madpakken på tallerkner og bruger kniv og 

gaffel, samt vi får vand i en kop, her øver barnet i hvor mange kræfter det skal bruge for at skære 

brødet ud, og hælde vand op i sin kop. 

 

Halloween: fredag d. 1. november er vi inviteret til Halloween fest over på skolen. Børnene må 

gerne være udklædt. 

Forældremøde: torsdag d. 7. november hold øje her på tabulex omkring tilmelding. 

Fotograf: fredag d. 8. november info kommer senere i denne måned. 
 

SKIFTE TØJ: husk at få tjekket at der er 2 sæt skiftetøj i jeres barns kasse. Samtidig 

skal der fra nu af være termo jakke, termo bukser, regntøj, gummistøvler, kondisko, en tynd 

hue og strikvanter det er jo den kolde og våde tid vi går i møde. 
 

Efterårs hilsen 
Pia, Diana, Sine og Jeannette 
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