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Juletema
Fredag d. 25 november starter vi med at fejre julen. Hjerternes fest skyder vi i gang med noget af
det hyggeligste der er, nemlig at sidde og julehygge med nogle af dem som vi holder meget af,
vores  familie.  Vi  glæder  os  til  at  bedsteforældre  og
andre familiemedlemmer kommer og besøger os. 
Den  efterfølgende  tid  op  til  jul  vil  vi  klippe-klistre,
danse og synge om jul og hvem ved,  måske laver  vi
noget hemmeligt om formiddagen.

Tal som tema
I forbindelse med vores 7. lærerplans tema, tal og logik,
har vi i uge 46 fordybet os i tal og det at tælle. Alle dage er startet med fællessamling, hvor vi har
sunget, danset og rimet med tal. Efterfølgende har børn og voksne været delt op i 4 grupper. På skift
har vi roteret mellem de 4 værksteder: ”bag med tal”, ”leg med tal på Midgård”, ”leg med tal i
naturen” og ”leg med tal på Asgård”.

Koncert på skolen.
Fredag d. 25., den dag hvor bedsteforældre formodentlig har lånt børnene med hjem, så er det med
at nyde aftenen. Vi vil derfor anbefale jer at komme og nyde koncerten med ”Crystal Sky butterfly”
og ”Lærke Troelsen”. To koncerter og tapasbuffet for kun 200,-. for mere infomation, se opslaget på
døren.

Åbningstider i jul.
Vi har åbent til og med d. 23. december og holder ferielukket til og med  d. 1. januar. Vi forventer at
der er færre børn d. 22. og 23. dec samt 2. og 3. januar, da skolen holder ferie. Husk at angive 
hvornår dit barn kommer eller holder fri. SU. 25 november.

Nyt barn
Den 1. december begynder Arthur på Midgård, det glæder
vi os til. Arthurs storebror Elias går på skolen, så vi byder
Arthur og familien velkommen i børnehaven.

Brød:
Ved pulten hænger der en opdateret brødliste. Her er en
forkortet udgave, der viser de næste der skal medbringe
brød. Man medbringer:  2  rugbrød eller  20 grove boller
eller 20 grove knækbrød.

Studerende
1. december starter Luise Nøhr fra Viborg seminarium i
praktik de næste 6 måneder. Det er Luises 2. praktik og
hendes vejleder bliver Karin.
Vi skal desværre også sige farvel til Sabina, hun har sin sidste dag d. 9. december. Hende har vi 
været glade for at have i huset og vi ønsker hende al held og lykke fremover.

Asgård Uge Midgård

Eskild 48 Sebastian

Frederik 49 Oliver

Rasmus 50 Mads

Christoffer 51 Thilde

Anna 1 Martha

Isabella 2 Karoline Marie

Det' sørme – det' sandt – de'cember...
Den dejligste måned i nissernes land
Der er men'sker, som kulden er slem for,
men for nisser er isen det rene vand,
og dagene flyver af sted som en fugl
Det' sørme – det' snart – det' jul.



Det perfekte svar når dit barn siger, det kan jeg ikke.
På nordicparenting.dk har de nogle rigtig gode artikler
om børneopdragelse.  Der  er  en  helt  særlig  artikel  jeg
gerne  vil  dele  med  jer.  Artiklen  hedder:  Det  perfekte
svar når dit barn siger, ”det kan jeg ikke”. Du kan også
scanne denne QR kode: 
http://nordicparenting.dk/2016/06/28/jamen-jeg-kan-
ikke-her-er-hvad-du-kan-svare/
Legetøj hjemmefra.
Børnene må gerne medbringe lidt legetøj derhjemmefra,
men legetøj med lyde, samt sværd og andre våben, må
man kun lege med udenfor.

Ting vi søger:
Fra tid til anden mangler vi lidt små ting som i forældre
kan hjælpe med at fremskaffe. For tiden kunne vi godt bruge noget tegnepapir og nogle 
syltetøjsglas.

Tak for den fine velkomst
Jeg vil gerne udtrykke min taknemmelighed for den fine velkomst, jeg har fået af jer forældre, jeres 
børn og personalet. Allerede nu føler jeg et stort tilhørsforhold til dette fantastiske sted. Er der noget
der undre jer, så tag endelig fat i mig.
Jeg glæder mig til at samarbejde med jer de næste mange
år.

Små guldkorn fra hverdagen:
Cornelius fortæller derhjemme, den dag Torben var på
besøg:
Vi har fået et ny dreng i børnehaven, han hedder
”Torden”
-
Laura og Christoffer sidder en morgen og spiser lidt
fra madpakkerne.
Torben: God morgen, Laura og Christoffer
Christoffer: Lauras hund har fødselsdag.
Torben: Er det rigtigt Laura.
Laura: Ja...
Christoffer afbryder: Ja, den bliver hundrede år, 
så den er meget større end dig Torben.
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