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Gudenådalens Fribørnehave 

 

 Månedens sang: I april måned synger vi om fredagen ”Anemonesangen”, den glæder vi os til at synge med 

børnene. Mon ikke også vi støder på nogle smukke anemoner på nogle af vores skovture, her i april måned. 

 Brød: Her er et kort lille uddrag af brødlisten. Brød-

listen kan man se i sin fulde længde på opslagstavlen 

lige over krydslisten. Det man medbringer er; 2 rug-

brød, eller ca. 20 boller, eller 2 pk. Knækbrød. 

Fødselsdage: Sebastian blev 

6 år d. 21 marts. Han invite-

rede hele maxigruppen med 

hjem til Elsborg. Her mødte vi 

Sebastians hund og to katte. 

Vi fik et overdådigt måltid, med lasagne og grøntsagsstave og til dessert var der 

trøfler, frugtspyd og slik. Det var lige før vi skulle trilles hjem, så meget spiste vi.  

Malthe blev 3 år d. 22. marts og han havde taget de lækreste pizzasnegle med 

mums de var gode. Han blev meget glad for den gave som vi havde lavet til ham. 

Søndag d. 19. marts havde Anne fød-

selsdag. Vi fejrede hende i børnehave 

fredagen inden. Hun blevet meget glad 

for de fine tegner som børnene havde lavet til hende. Hun havde 

hjemmebagte ”rababersnitter” med – mums de var gode. 

Fredag d. 24. marts fyldte vores pædagogstuderende Luise år. Vi 

fejrede hende til fredagssamlingen, hvor vi gav hende kanel, vi var 

dog så søde at vi nøjedes med at sætte kanelstænger i hendes hår. 

Luise havde taget nogle dejlige muffins med som vi nød efter vi 

havde spist madpakker. 

Det grønne flag: Vi har fået Friluft rådets grønne flag. Og vi er helt 

vildt glade for det. Vi markere det med fest og forhåbentligvis et 

besøg af borgmesteren, der vil hejse flaget for os. Så snart det hele 

falder på plads, så får i besked. 

 

Forældreårsmøde 
Husk forældreårsmødet d. 4. april. Invitationen har hængt på jeres 

barns rum og den ligger også på forældreintra. Vi forventer at i 

deltager, afbud meldes til personalet.  

Nye børn: Den. 3. april begynder Kesha på Asgård. Hun besøgte børnehaven i vinterferien. Vi er 

glæder os til at lære hende bedre at kende. 

Asgård Uge Midgård 

Laura 14 Alberte 

PÅSKE 15 FERIE 

Sophia 16 Lea 

Casper 17 Ebbe 

Filippa 18 Nohr 

Mathilde 19 Holger B 



 

 

Månedens artikel: Denne måneds artikel hedder: ”Seks gode familievaner, 

der giver høflige børn” Scan QR koden eller tryk her . 

Nyt fra vores studerende: Luise er nu halvvejs i sin praktik, og udover at 

skulle have fornøjelsen af en hverdag hos os, skal hun også skrive en eksa-

mensopgave, som hun skal forsvare mundtlig når praktikken er slut. Luises 

opgave har fokus på børns relationer til hinan-

den og hvorledes forskellige aktiviteter, igangsat af den studerende, kan 

understøtte disse relationer. Hun er derfor i fuld gang med at lave akti-

viteter sammen med en gruppe børn, hvor de både tager på tur, holder 

børnemøde, hygger og har det sjovt. De udvalgte børn nyder at få lov til 

at komme af sted bare dem, og Luise synes det er spændende og ud-

fordrende at skulle udforme sådan et projekt 

 

GUFS MGP: Vi er i fuldt gang med at øve os til 

GUFS MGP som foregår d. 7. april. Det hele 

løber af stablen på skolen, hvor vi skal se de 

skolens børn optræde. Vi optræder også med 

vores helt egen sang. Vores omkvæd er en ren ørehænger. Selve 

sangen fortæller om at tage på tur i børnehaven og nogle af de oplevelser 

vi får på vores ture. I år er sangen skrevet af Karin, Lisbeth og Anita. 

 

Børnehavebørn i SFO: Maxi børnene er efterhånden ved at glæde sig til de skal i skole og SFO. Vi 

giver dem en mulighed for at have lidt tid i SFO. Det gør vi, hver tirsdag og onsdag eftermiddag hvor 

er Lisbeth i SFOen. På krydslisten i børnehaven står der SFO udfor de børn, der er gået med Lisbeth 

i SFO. 

Online kalender: På vores hjemmeside har vi nu en online 

kalender, hvor i kan se hvilke begivendheder der sker for børn og 

forældre her i børnehaven. Har man ønske om at få tilføjet noget 

i kalenderen, så kontakt Torben. Ønsker du at få kalenderen på din 

tlf. så følg den korte guide under ”årskalender” på hjemmesiden. 

 

Datoer der er værd at huske i april:  

4. april – forældreårsmøde. 

10-12. april – Påskeferie, åbent for tilmeldte børn. 

27. april – Generalforsamling (medlemmer af skole og vennekreds) 

28. april – Fællesspisning i børnehaven. 

29. april – hovedrengøring.  
Maddag; Sebastian hjælper Arthur med at 
få smurt rugbrød 

http://nordicparenting.dk/2016/10/19/disse-seks-vaner-ses-ofte-foraeldre-hoeflige-boern/


Personalet søger: I et af vores hegn, vil vi forsøge at lave en vandbane. 

Det bliver en bane, vandet løber igennem. Nogle steder kan man se 

vandet, andre steder kan man røre ved vandet. Så hvis i ligger inde med 

nogle sjove materialer, så tager vi gerne imod dem. Det kunne f.eks. 

være; tagrende, rør, slanger, tragte, håndpumpe eller noget helt an-

det.  

Kunst og mytologi: I løbet af marts har arbejdet med på et større 

kunstprojekt under temaet mytologi. Vores færdige projekt er udstil-

let på biblioteket i april måned. Det er Anne, Anita, Simon og Trine der 

sammen med mellembørnene har lagt de fleste kræfter i projektet.

 

MAXI børn cykler ved skolen 

  

Anne, Ronni og hjælpere er ved at læsse vores kunstværk på traileren. 


