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Mandag. Kvisten arbejder fortsat med gips og laver pynt til ”lyserød” lørdag.
Dragerummet går en tur - øver i at gå på række.
Tirsdag. Pitabrød med tilbehør, som stuerne selv tilbereder.
Dragerummet snakker også venskaber
Onsdag. Dragerummet har motorik i salen og kreativitet på stuen.
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Susanne har ferie i kommende uge.

Torsdag.
Fredag. Legetøjsdag.
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Uge 41 Vi holder ”Rumleuge” med forskellige aktiviteter.

Mandag.
Tirsdag. Dragerummet snakker venskaber og øver i at gå på række.
Onsdag. Dragerrummet leger jorden er forgiftet i salen og har kreativitet på stuen.
Torsdag. Fælles aktiviteter på legepladsen for alle i Sneglehuset.
Fredag.

Sponsorløb i skoven. % legetøj.
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Uge 42

Efterårsferie.

Mandag.
Tirsdag.

Børnene skal selv have madpakker med.

Onsdag. Nohr bliver 1 år. Tillykke.
Torsdag.
Fredag.

Legetøjsdag.
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Mandag.

Magnus bliver 5 år. Tillykke.
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Tirsdag. Dragerum tilbereder bål mad.
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Torsdag.

Dragerum forbereder bålmad.
Rikkes gruppe på tur.

Onsdag. 1. svømmedag for Kvisten. Se bagside.

Dragerum leger venskabslege i salen,
samt kreativitet på stuen.

Skraldebang.

Fredag. Legetøjsdag.

Opstart på førskole i Birtes gruppe hver fredag.
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Mandag.
Tirsdag. Frokost. Dragerummet snakker venskaber.

Snegle Nyt Oktober 2017
Ja, så er vi kommet til efterår, og bladene drysser. Det er også en skøn tid med mange dejlige farver i naturen, og
ofte dejligt vejr. Heldigvis har I nogle børn, som elsker at lege ude i næsten al slags vejr. Vi afrunder nogle skønne
cykeldage og børnene får et lille kørekort for god kørsel. Vi siger tak for god opbakning til Haunstrupturen. Vejret
kunne vi ikke holde for, men I havde alligevel en god tur, selvom den blev lidt afkortet. Også stor tak for alt maden
til høstfesten. En god tradition, hvor vi samles i salen. Tak for de positive tilbagemeldinger og fælles hjælp, mht. at
få skabt en bedre tone børnene imellem. Hele huset, men især Kvisten, har hver dag fokus på det gode sprog og
venskabskassen. Vi har anskaffet en FRI FOR MOPPERI kasse mere, så vi nu har en både på Kvisten og i
Sneglehuset.
Vi vil gerne byde lille Naya, forældrene Camilla og Rasmus fra Staby, rigtig velkommen til Sneglehuset. Naya bliver
1 år til december. Vi håber, at I vil komme til at befinde jer godt i blandt os alle sammen.
Anja og Rikke har været til sang og musik workshop i Wagnershus børnehave, sammen med en del andre. De fik
en god oplevelse og nogle gode ideer med hjem, til fælles glæde for os alle.
Lyserød lørdag: Vi er blevet spurgt om vi vil være med til at lave lidt pynt til Hallen i forbindelse med kampen for
brystkræft. Det har vi sagt ja til, og er i fuld gang.
125 års jubilæum i Ulfborg Borgerforening: Også her, har vi sagt ja til at lave græskar udsmykning for alle vores
børn, til græskar aften den 27. oktober. Børnene må få den med hjem bagefter.
Svømning: Alle børn på Kvisten skal pakke turtaske hjemmefra. Tasken skal sidde rigtigt og med spænde foran. Vi
spiser frokost madpakken i hallen. Derfor skal tasken indeholde: Frokost madpakke og drikkedunk. Svømmetøj og
håndklæde, samt evt. ekstra undertøj og strømper. (Det bliver somme tider vådt, i forbindelse med skift.) Alle
børn har bælte og vinger på og alle skal følge et bestemt regelsæt dernede. De første par gange, er der en ekstra
personale med, indtil de nye børn har fundet ud af de gængse regler. Vi går til og fra hallen. Vi skal svømme fra kl.
10 til kl.11
Bedsteforældredag: Vi plejer at holde denne dag sidste fredag i november, men i år falder det bedst med fredag
den 1. december, da vi henter juletræ i skoven dagen forinden. Hermed kan I godt allerede nu, opfordre de travle
bedsteforældre til at sætte kryds i kalenderen. I får senere mere info herom.
Forældreaftner: Der bliver afholdt forældreaftner i løbet af efteråret på de respektive stuer. Her kan I få en god
snak om, hvad der rører sig på stuen og samtidig få en hyggelig aften i samvær med børnenes øvrige forældre.
Kvisten forældre må gerne sætte kryds i kalenderen til tirsdag den 31. oktober fra kl. 18,30- ca.20,30. I får senere
datoerne for de resterende møder.
Fødselsdage: Nohr bliver 1 år den 18. og Magnus bliver 5 år den 23. oktober. Tillykke begge to.
Månedens sang og rim: Vi fortsætter i oktober med Blæksprutten Olsen og røde ræv – røde ræv.

