
                              Nyhedsbrev 

Stort tillykke til Nicolas med din 1 års fødselsdag d. 22/11    

HURRA HURRA 

I oktober har vi arbejdet med børnenes grov og 

finmotorik med fokus på krop og sprog. Det vil vi forsætte 

med i november. Vi har også klippet og klistret til Halloween. 

I kan se den fine pynt på stuen. Vi har været meget ud på 

legepladsen og gået nogle gode ture for, at børnene skal 

mærke og sanse efteråret. Vi har sunget masse sange, men 

vores fokus sange var: Tommelfinger, Hjulene på bussen og 

giraffen Gumle. 

             Tiden flyver sted og nu har vi taget hul på november og  SHYY 

nogle gange laver vi julehemmeligheder og overraskelser som mor og far ikke må se😊  

Vores lege og aktiviteter med fokus på Krop og Sprog forsætter vi med. Vi vil lave nogle lege, der 

styrker børnenes ordforråd, kropsbevidsthed. Vi vil øve det at modtage små beskeder. Her er det 

vigtigt at vi bruger hverdagsrutinerne fx vil du tage din jakke eller kan du hente din madkasse eller 

må jeg få din sut osv. Hverdagsrutinerne repræsentere det nære og det som børnene kan relatere sig 

til. Det er et godt sted at begynde, når vi ønsker at børnene skal øge deres ordforråd og 

sprogforståelse. 

Vi har ligeledes valgt to sange, og et rim/remse, som bliver sunget hele måned. 

 Hoved skyder knæ og tå 

 Mit hoved er blevet væk  

 Ned i fru Hansens kalde  

Vi er så heldig at vores legeplads er blevet lavet nu, der er kommet en stor sandkasse, i stedet for de 

perlesten der lå i forvejen. Vi bruger vores legeplads meget, lige for tiden – vi er ude næsten hver 

dag. 

OBS: Vi bruger ikke drikkedunk på stuen mere, så de skal blive hjemme. Børnene skal lære at 

drikke af en kop, det styrker mundmotorikken og er dermed også med til at understøtte børnenes 

sproglige udvikling. Når børnene er klar, øver de sig i selv at hælde vand i deres kop.  

Vi byder velkommen til en ny legekammerat Albert, der begynder i mælkevejen, vi gælder os til 

lege med dig. 

 Vi opmærksom på, at der er forældre møde torsdag den. 7 november fra kl. 19-21 tilmelding 

sker på Tabulex. 

 Der er fotograf fredag den. 8 november. Børnene skal være her senest kl. 8:30 og husk 

fotoseddel skal afleveres seneste på dagen. 

OBS: tjek jeres børns kasser for skiftetøj og tøj til årstiden 

Efterårshilsner fra Mark, Line, Heidi, Marianne, Simone og Maria 😊 


