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Fredag. Legetøjsdag. ( uden lyd )
X

ARBEJDSFREDAG.

X
Mandag. Rikkes gruppe arbejder med venskabskasse.
Tirsdag. Teater i Tingsalen for alle børnehavebørn. ”Konen i muddergrøften” Frokost.
Onsdag. Cykeldag
Torsdag.

Bio for Dragerummet på biblioteket. Elva holder fødselsdag hjemme for gruppen.

Fredag.
X

Fælles udflugt til Haunstrup.

X

Elva bliver 4 år. Tillykke.

12
13
14
15

Tirsdag.

Dragerummet på bibliotek for at låne dyrebøger og de vil
arbejde og snakke om dyr, set i Haunstrup, resten af måneden.
Kvisten sørger for bålmad til alle.

Onsdag.

Cykeldag.

Torsdag.

Rikkes gruppe spiller på instrumenter. Birtes gruppe laver forsøg.

16
17
18
19
20
21
22

X

23
24
25

X

26
27
28
29
30
31

Mandag. Kvisten tur dag.

Fredag.

Legetøjsdag ( uden lyd ) Rikkes gruppe på bibliotek.
Julie holder fødselsdag i vuggestuen.
Julie bliver 1 år. Tillykke.

X
Mandag. Tur dag på Kvisten. Dragerummet finder dyr i anlæg og skov.
Tirsdag. Høstfest
Onsdag. Cykeldag.

i Sneglehuset.

Se bagside.

Torsdag. Rikkes gruppe arbejder med venskabskassen.
Fredag.

Otto bliver 5 år. Tillykke. Gruppen skal med hjem til fødselsdag.
Rikkes gruppe arbejder i værkstedet. Legetøjsdag. ( uden lyd )
Hjalte Bach bliver 3 år. Tillykke.

X
Mandag. Rikkes gruppe leger med gips og Birtes gruppe afslutter med forsøg i denne uge.
Hjalte holder fødselsdag i Dragerummet.
Tirsdag. Frokost.
Onsdag. Årets sidste cykeldag.
Torsdag. Dragerummet holder afslutning hjemme hos Tilde.
Fredag.
X

Legetøjsdag ( uden lyd )

Snegle Nyt

September 2017

Så er vi kommet godt i gang efter ferien igen, og vi byder 2 små vuggestuebørn velkommen. Det er Julie,
som er lillesøster til Nanna. Forældrene Line og Anders bor lige i nærheden af Sneglehuset og Nohr med
forældrene Mette og Søren som bor på Ewald Tangsvej i Ulfborg. Nohr med familie er nye i Sneglehuset,
men dog med et vist kendskab, da Mette har været pædagogstuderende for lang tid siden i Sneglehuset.
Vi håber at de små med familie, vil komme til at befinde sig godt i samvær med os alle sammen.
Desværre skal vi også sige farvel til Tilde og hendes familie. Tilde skal starte i Lærkereden i Staby til
oktober. Vi siger tusind tak for samværet i Sneglehuset og ønsker jer alt held og lykke fremover.
Jeg er som sagt vendt tilbage, og det er kun fordi jeg har landets bedste arbejdsplads med super søde og
gode kollegaer, at det kan lade sig gøre. Jeg har mulighed for at lægge mig ind i mellem, hvis det bliver
nødvendigt og foreløbig har jeg feriedag hver onsdag.
Vi siger tak for endnu en dejlig fødselsdag den 25. august. Sneglehuset blev 11 år i år. Tak for alt det
dejlige mad, snakken og jeres positive indstilling til Sneglehuset.
Fælles udflugten til Haunstrup, er der vist styr på. Ellers går I til Anja, som har arrangeret turen.
Høstfest i Sneglehuset. En fællesspisning i salen, for børnene. Vi pynter op med efterårets blomster og
lidt høst. Børnene skal hver i sær komme med lidt mad hjemmefra. Der kommer til at hænge en fælles
plakat med navne på i Sneglehusets gang. Her skriver man sig på og I er velkommen til at spørge ind hos
personalet, hvis det bliver nødvendigt.
Bagning til huset. Vi har rigtig mange boller lige i tiden, så hvis nogen har lyst til at bage pizza snegle,
pølsehorn eller lignende til eftermiddagsmaden om tirsdagen, i stedet for de månedlige boller, vil det
være rigtig fint. Vi siger også tak for blommer og andet frugt, som nogle gange bliver til overs hos jer. Vi
modtager gerne alle former for frugt, hvis nogen skulle få i overflod her i efteråret.
Sidste cykeldag. Som I kan se, afholder vi årets sidste cykeldag den 27. Vi har haft nogle fantastiske
cykeldage med både små og store. I uge 43 starter svømning igen for Kvistens børn.
Fødselsdage. Elva bliver 4 år den 10. Julie bliver 1 år den 16. Otto bliver 5 år den 22. og Hjalte Bach
bliver 3 år den 23 september. Tillykke alle 4.
Månedens sang og rim. Blæksprutten Olsen og røde ræv – røde ræv !!!

De kærligste hilsner fra os alle sammen.
Susanne.

