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Månedens sang: Sangen vi i juni måned synger hver fredag er ”Jeg ved en lærkerede” 

Arbejdsdag: Tusind tak til jer forældre der har ydet en 

indsats i forbindelse med arbejdsdagen her i maj må-

ned. Man kan tydeligt se at der er sket mange ting på 

legeplads og rundt om skolen. Så har vi fået etableret 

vores krible-krable bed. Planterne er ikke så store 

endnu, i løbet af sommer kommer der helt sikkert 

nogle flotte blomster som vil tiltrække alle mulige 

spændende dyr. 

Fødselsdage:  

Lea: D.4 maj blev Lea 5 år. Hun invi-

terede hele mellembørnsgruppen til fødselsdag i haven, det var en meget hygge-

lig dag. 

Vilfred: D. 7. maj blev Vilfred 3 år. Han blev fejret torsdagen inden han havde 

fødselsdag. Han havde taget en dejlig kage med. 

Frederik: d. 13 maj. Frederik inviterede alle MAXI børn med hjem. Han må have 

været meget sød for der var så dejligt vejr. Vi var bl.a. på skattejagt og vi spiste 

dejlig pandekage og kage. 

Alberte: d .16. maj. Fejrede vi Alberte i børnehaven, hendes forældre kom til fro-

kost og de havde tage rigtig meget lækker mad med. Vi spiste så meget mad vi 

næste kunne trille ud på legepladsen. Efter vi havde spist tog Alberte tidligt hjem 

med sine forældre, hvor de havde en dejlig dag. 

Karoline-Marie: 17. maj. Inviterede til fødselsdag hos sine bedsteforældre. Vi fik 

dejlige pindemadder og kage. Vi legede i haven hvor solen skinnede på os, vi var 

også på en sjov skattejagt. 

Studerende: Vi har i sidste øjeblik fået tildelt en studerende. Lene 

er i børnehaven de kommende 6 måneder. Hun begynder allerede 

_NU PÅ TORSDAG_ tag rigtig godt imod Lene. Hun kommer til at 

være tilknyttet juniorgruppen. Hun skriver følgende om sig selv: 

Jeg hedder Lene, er 46 år og kommer fra Hobro. Her bor jeg sammen 

med min mand Lars og mine børn Emil på 14 år og Fie på 11 år. Jeg 

læser til pædagog på seminariet i Viborg som net-studerende, og 

skal i min 3. praktik hos jer fra den 1. juni til den 1. december. Tidli-

gere har jeg arbejdet indenfor folkeskolen, hvor jeg blandt andet har 

været tilknyttet førskolegruppen, modtagerklassen og har haft mange andre funktioner. 

Jeg glæder mig til et godt samarbejde med jer og jeres børn. 

Asgård Uge Midgård 

Frederik 23 Oliver 

Rasmus 24 Mads 

Christoffer 25 Thilde 

Anna 26 Martha 

Isabella 27 Karoline 

Marie 

Nicolaj 28 Victor 



 

MAXI børn på tur til "Nannys skov" 

Sangglad: Vi har ansøgt og er blevet udvalgt til at blive en ”Sangglad” insti-

tution. Det betyder at vi over de kommende 3 år vil få en hel del besøg af 

en sangkonsulent fra sangens hus. Efter det første år bliver vi certificeret 

som sangglad institution. Vi anbefaler at i læser mere på www.sangglad.dk  

Det grønne flag: Kom og være med til at fejre at vi hejser det 

grønne flag for første gang. Det bliver borgmester Torsten Niel-

sen, der hejser flaget. Vores traditionelle eftermiddagsfrugt skif-

ter vi ud med franske hotdogs og en lille lækker dessert som man 

kan lave på bålet med sine 

forældre. Det bliver en vildt 

hyggelig dag. Det hele kom-

mer til at foregå d. 21. juni og borgmester Torsten kommer kl. 

14.  

Sygdom: Trine skal have en operation i kæberne og i den forbin-

delse vil hun være sygemeldt i 4 uger, og derefter tager hun 4 

ugers sommerferie. Trines sidste dag inden operation og ferie er 

torsdag d. 8. juni og så har vi hende tilbage igen d. 7. august.  

Naturuger: I juni måned har vi afsat nogle uger til fordybe os i 

”natur”. Der vil nogle dage være fokus på krible-krable dyr, ture 

ud af huset, science og når vejret tillader det, så fordyber vi os i 

vand. En af de fede aktiviteter, vi skal eksperimenter med er 

vandraketter. Nogle af 

raketforskerne ”dren-

gene fra mellemgrup-

pen” kan allerede nu konkludere at ”lavt flyvende vandra-

ketter afgiver store mængder vand” 

Garderoben: Den seneste tid har garderoben været meget 

rodet! Vi ønsker jeres hjælp til at få lidt mere styr på den. 

Når i aflevere om morgenen, så hjælp jeres barn med at 

overtøj, tasker og fodtøj er på sin plads. 

Vi laver et K af børn, efter at have sunget 
"Vi skal lære K" 

http://www.sangglad.dk/


Når i henter, hjælp jeres barn med at overtøj, gummistøvler hjemmesko og 

andet er på plads. Tjek at der ikke ligger noget under garderoben. 

 

Månedens artikel: Denne måneds artikel hedder: ”Så meget betyder faste 

sengetider for børns opførsel, når de er vågne”.  

Datoer der er værd at huske i Juni: 

5. juni: 2. pinsedag, børnehave har lukket og i kan nyde en fridag. 

12. juni: Borgmester Torsten Nielsen kommer og hejser det grønne flag. 

16.-17. juni: Overnatning i børnehaven for MAXI børn 

 

Hvad finder vi i sø og bæk: i uge 19 havde vi endnu temauge og igen 

med fokus på naturen. Vi undersøgte gadekæret for liv, vi travede ned 

til bækken ved Egeskovsskolen, vi lavede lækker fisk på bålet og så 

havde vi en dag i børnehaven hvor vi snakkede om haletudsens 

udviklingen og vi klippede vand-krible-krable dyr ud og har pyntet 

børnehaven med dem.  

Vi er ved dammen og undersøge det for liv i vores "vand krible-krable uge" 

Thilde og Christopher med en meget stor og flot 
magnet slot. De er meget stolte både af resulta-
tet og at de kunne koncentrer sig i MEGET lang 
tid. 

Vi har dissekeret en fisk og gør klar til at tilberede den på bål. 

http://nordicparenting.dk/2017/02/15/saa-meget-betyder-faste-sengetider-boerns-opfoersel-naar-vaagne/
http://nordicparenting.dk/2017/02/15/saa-meget-betyder-faste-sengetider-boerns-opfoersel-naar-vaagne/

