
                                                                              

 

      

 

Nyhedsbrev for Regnbuen 

     November 2019   
 

 

Velkommen til Arthur og Nicolas der begge starter den 1. november. Vi glæder os til at lære jer at 

kende og byde jer velkommen på stuen. 

 

Farvel til Louise som har sidste dag på Regnbuen den 29.11 Hun skal tilbage på seminariet og gøre 

hende uddannelse færdig. 

Den. 1.12 byder vi en ny studerende velkommen, som også hedder Louise. 

 

I denne måned står det i hemmelighedernes tegn. Julen er lige om hjørnet, derfor skal vi til at lave 

julegaver. 

Vi taler med børnene om, hvad det vil sige at holde på en hemmelighed, da det godt kan være svært 

for dem, at lade vær med at fortælle Jer om de fine ting vi laver her oppe i denne tid. Det er jo helt 

forståeligt, men det er da meget sjovere for Jer, når man ikke ved hvad man pakker ud juleaften. 

Derfor må i meget gerne hjælpe os med, at fortælle Jeres børn om det samme. 

 

I løbet af de næste uger vil der komme 2 grupper af studerende fra pædagog seminariet og 

observere børnene på stuen til brug i deres bachelorprojekt. De vil være at finde på stuen nogle dage 

fra 8-15. I får udleveret en seddel, hvorpå i skal tage stilling til om Jeres børn på interviewes og 

fotograferes til opgaven. Denne seddel skal afleveres på stuen med kryds. Mere info på sedlen. 

 

Den. 7.11 kl. 19-21 er der fælles forældremøde for alle forældre (uden børn) Mere info omkring 

dette kan I finde på tabulex. Husk tilmelding.   

 

Den 12.11 kl. 14-16 vil vi gerne invitere Jer til at komme og spise frugt sammen med Jeres børn. Vi 

giver en kop kaffe og lidt småkager. Kom og få en god snak med personalet og de andre forældre 

denne eftermiddag 

 

Den 22.11 kl. 9-13 tager vi vores bus til Skælskør. Vi skal ned og besøge Rumlepotten, som var den 

børnehave der var og besøge os for nogle uger siden. Vi skal ned og se hvordan deres børnehave ser 

ud. Denne dag vil det ikke være muligt at sove til middag. Mødetiden er kl. 8.30 og vi forventer at 

være hjemme ca. kl. 13.00 

Denne dag skal børne have en rygsæk med de selv kan bære, en madpakke i pose og en drikkedunk 

med navn på. Frugt til eftermiddag som I plejer. 

 

Siden sidst har vi øvet os på det første vers af vores efterårssang. Vi synger den på legepladsen, 

hvor vi samtidig vader i blade, så børnene får en fornemmelse af hvad det vil sige. På den måde 

understøtter vi ordnernes betydning og udvider børnenes ordforråd, det ligger samtidig op til mange 

andre snakke.  I den næste tid vil vi koncentrere os om andet vers på samme måde. Sangen hænger 

på køleskabet, så I kan tage den med hjem, og gøre det samme. Det er en stor fordel, at vi arbejder 

med de samme ting både derhjemme og i børnehaven, da det giver børnene en sammenhæng i 

hverdagen.   

   

Hver dag skriver vi på tavlen, hvad vi har lavet. Der kan også står andre vigtige informationer. Så 

husk at læse på tavlen hver dag. Nu er det ved at være koldt, så I må meget gerne udstyre 

garderoben med en flyverdragt, hue og vanter med navn i. Vi har en meget åben legeplads og det 



suser godt derude. 

HUSK NAVN I ALT og læg det frem i garderoben, så børnene selv kan nå det- ikke i kasserne. 

  

 

 

 

    Tillykke med fødselsdagen til 

    Arthur der bliver 3 år den 17. november 

    Nicolas der bliver 3 år den 28. november 

    

 

 

 

Fokusord 

Hemmelighed, overraskelse, gave 

Fx Hvad er en hemmelighed, hvorfor skal man holde den, hvad kan en hemmelighed være? Det 

samme med overraskelse, hvad er det det og hvad føler man i kroppen når man bliver overrasket, 

hvordan kan man se ud i ansigtet? Osv.. Der er uendelige muligheder for, at få en god snak med 

Jeres børn ud fra disse fokusord, det er kun fantasien der sætter grænser. Det er med til at styrke 

børnenes sprog og ordforråd og få betydningen af ordene.  Når i gentager ordene støtter I børnene 

sprogligt, men også at de føler sig hørt og set i snakken, når den voksne lytter og snakker med. 

Rigtigt god fornøjelse. 

 

Mange hilsner fra stuen 

 Susanne, Ronja, Louise, Per og Mette 


