
Nyhedsbrev 
  

 

 

Tillykke Valdemar og Victoria, med jeres 1års fødselsdag d 26/9! HURRA! 

 
I september har vi haft Leg med fokus på sprog og krop. 

Vi har printet billeder af dyr og med det øvet dyre lyde. 

Vi har brugt finmotorik - børnene malede med fingeren, de fine billeder, der hænger på stuen. 

Grov motorikken er blevet udfordret med en masse tumle leg, vi har øvet hop, kravle og kolbøtter.  

Vi har sunget en masse sange, Hjulene på bussen er et hit.  

 

Vi havde besøg af dagplejerne, dejligt med besøg fra en masse børn. 

der blev leget med vore legetøj, spist en masse frugt og boller.  

Vi glæder os til at se dem igen. 

 

Så blev det tid til oktober!  

Det er den (U)hyggelige måned. 

 

Vi skal gennem oktober arbejde videre med vores Leg med fokus på Sprog og krop. 

Vi vil lave motorik bane, hvor vi skal trille, hoppe, kravle og mm. 

Vi skal pynte mælkevejen op med græskar, spøgelser, spindelvæv og måske kommer Peter edderkop på 

besøg.  

 

Vi vil øve fin motorikken, ved at vi skal lave vores eget pynt til stuen, vi skal male græskar, lege med fine 

glimmer farver når vi skal lave spøgelser. Det bliver hyggeligt i mælkevejen. 

Hvis børnene har Udklædning til halloween er de mere end velkommen til at tage det på eller have det med.   

 

 Velkommen til Nikolas og Sofie der starter i mælkevejen, vi glæder os til at lege med jer   

Velkommen også til Marianne som er pædagog og ny mælkevejsvoksen – Marianne begynder i Mælkevejen 

efter efterårsferien, vi glæder os til at møde dig.  

 

 

 Vi gør opmærksom på at bag for en sag på en valgdag i år er torsdag d. 10 oktober, der bliver lavet et opslag 

omkring det på tabulex.  

 

 OBS. 
 

Vil I være søde at tjekke op på skifte tøj og tøj til det kommende vejr, vi kommer ind i en tid, hvor det bliver 

koldere og mindre sol, derfor er det vigtigt at der er fodtøj og overtøj til vejret. 

 

Tabulex, 
                                       Det er vigtigt at i tjekker jeres børn ind og ud af tabulex.  

 

 

MVH  

 

Maria, Line, Heidi, Simone og Mark     


