Pomfrittens
Vi fortsætter med at bruge vores krop og sanse gennem denne i vores aktiviteter frem mod
efterårsferien. I den sidste måned har det altoverskyggende projekt været vores hul, eller
rettere udgravningen til vores mudderhul. I øjeblikket arbejder børnene på tværs af alder
sammen om at lave et rundt hul, som vi kan fylde med vand. De har arbejdet hårdt og fundet
innovative måder at flytte jorden samt det store fliser som lå gemt i bakken. De har sågar
brugt nogle af fliserne til at lave en trappe, de restende fliser skal bruges ved vores ildsted
og er næste måned projekt.

Vi har en del materiale liggende rundt om i udenoms arealet, dette kan synes rodet men er
ment som inspiration til kreative lege. Eks. Bruges en del grene i øjeblikket til at bygge hul
eller som illustreret på billede til at lave en bane hvor de kan lege spring heste.

Vi bruger også vores kognition i arbejdet med at sortere perler, arbejde med kastanjer. Vi
spiller Bingo Banko, fordi at det er sjov tallære, men især da det berører et af det helt store
udfordringer vi ser lige nu; følelsen af at man ikke altid vinder. Og at spil, lege og relationer
kan brydes men også genopstå igen.
Sæt kryds i kalenderen
onsdag den 9 oktober, Fællesskabsstafetten. Vi støtter op omkring lokalt arrangement i
VeteranHaven, dette betyder at børnene er i VeteranHaven fra 12.20 - 15.00 denne dag. Vi
forventer at være tilbage på Pomfritten ca. 1530. Dette er gældende for alle klasser undtagen
2 klasse, som efter skole 1345 går på Pomfritten. Vi har Pomfrittens telefon med, så I kan
kontakte os.
Fredag d. 11 oktober, Motionsdag. 8.15 - 11.50. Husk forældre må gerne deltage.

Pomfrittens
Fredag 1 november, Halloween. Vores årlige arrangement, 8.15 - 11.50. I modtager særskilt
invitation senere. Husk at forældre meget gerne må deltage og børnene klædes ud.
-Vejret er rigtig omskifteligt i øjeblikket, så hjælp jer selv samt børnene med at få tjekket op
på skiftetøj, gummistøvler, regntøj, sutsko og hvad som nu hører sig til i denne årstid.
-Pomfritten har tidligere været vært om nybagte boller eller andet som et supplement til
børnenes frugt. I den næste tid vil vi forsøge os med andre alternativer samt prioritere at
børnene for spist deres madpakker, samt deres medbragte frugt.
-Kevser stopper har desværre sidste dag mandag d. 30/9, Kevser ønsker at arbejde tættere på
sit hjem. Vi kommer til at savne Kevser og ønsker hende god vind fremover.
Vi skal så sige goddag til to nye ansigter på Pomfritten, den ene er Julie som er
pædagogstuderende og som skal være hos os i 7 uger i praktik. Den anden er Sofie som er
pædagog og overtager Kevsers stilling. Sofie har erfaring med skole/fritid. Tag godt i mod
dem også.
-Pomfritten kan kontaktes på telefon: 51648078, efter tolv de fleste dage. Vi vil stadig rigtig
gerne informeres omkring fødselsdag, fri mm da dette kan have indvirkning på de aktiviteter
vi laver.
-Sidst men ikke mindst oplever vi en stigning i antallet af børn med lus. Vi vil rigtigt gerne
informeres såfremt forældre opdager dette så vi kan informere andre om det. Såfremt at vi
finder lus på et barn, er proceduren at vi kontakter forældre således at de har mulighed for at
købe luseshampoo med hjem.
Med venlig hilsen Kevser, Diana, Marcus, Andy og Thomas

