
                                                       

 

 

                                                                               Nyhedsbrev 

I november har vi arbejdet med børnenes grov og finmotorik med stort fokus på krop og sprog, det 

vil vi forsætte med. Vi har også klippet og klistret til jul og som pynter flot på stuen. Vi har sunget 

masse sang, og vores fokus sange var de to sange samt rim og remse.  

 Hoved skyder knæ og tå 

 Mit hoved er blevet væk  

 Ned i fru Hansens kalde  

 

                              Så det er tid til december med en masse julehygge!  

Vores leg/aktivitet med fokus på Krop og Sprog forsætter vi med, hvor vi vil lave noget leg med 

fokus på motorik, sprog og sprogforståelse. Vi vil synge og bruge juleord ex julemand, nisse, 

juletræ osv 

Der er aktiviteter hver dag og vi starter 9:30 Nogle dage er vi ude i længere tid, nogle dage laver 

bevægelse og andre kreative aktiviteter. Hele dagen er tilrettelagt pædagogisk. 

Vi har i den næste periode lånt Mark ud til Regnbuen og mens Mark er lånt ud, er vi så heldige at 

Emma vil hjælpe os. Så tag godt imod Emma 

Vi byder velkommen til en nye legekammerat Asbjørn der starter i mælkevejen, vi gælder os til lege 

med dig. 

OBS: Nu er vi kommet ind i den tid, hvor det er blevet koldt, derfor der er meget vigtig at tjekke 

jeres barns kasse om der er nok skifte tøj og fodtøj og overtøj til vejret. 

Være søde at tømme jeres barns garderobe, når I går på juleferie, så garderoben kan blive gjort 

ordentligt rent.   

Husk vi har lukket fra den 23.12 klokken 17.00 til den 2. januar  

OBS: Tjekke jeres barn ind og ud på Tabulex og hvis I ved det, så også meget gerne hvad tid I 

henter jeres barn. 

 

                                                 Glædelig jul og godt nyt  

Jule Hilsen 

Mark, Line, Heidi, Marianne, Simone og Maria 

 


