
Juni 2017 

Nyhedsavis 
Gudenådalens Fribørnehave 

Udenfor Midgårds vindue holder en solsorte familie til. Mor og far flyver frem og tilbage for at fodre de små 

fugleunger. Det samme har vi gjort over de sidste 3 år med maxi børnene. Vi har dog ikke fodret dem med 

regnorme og andet krible krable. Vi har fodret dem med; omsorg, nærvær, tryghed, sang, glæde, madpakker, 

krav, sociale relationer, ture ud af huset, læring i alverdens afskygninger og vi har fodret dem med en masse 

gode oplevelser. De er nu ved at være så store at de skal strække vingerne ud og forlade reden. I år bliver 

hele flokken ved vores lille andedam, da de alle flyver over på Friskolen. Der står lærere og pædagoger klar 

med vingerne åbne for, at lære ungerne nogle af livets færdigheder. 

I børnehaven kommer vi til at savne jeres dejlige unger og heldigvis kommer vi til, at se dem når vi besøger 

hinanden på kryds og tværs af skole, sfo og børnehave. Tak for den dejlige afslutning, vi er glade for at så 

mange kunne deltage.  Og sidst men ikke mindst mange tak for den fine kurv, den glæder vi os til at smage. 

 

Farvel: Vi siger også farvel til Nohr, han kommer desværre 

ikke tilbage efter sommerferien. Sammen med sin mor flyt-

ter de til Levring og så bliver Nohr desværre nød til at flytte 

børnehave. Vi kommer til at savne en rigtig god legekamme-

rat i Nohr, samtidig ønsker vi ham alt det bedste i den nye 

børnehave. 

Nye børn: Vi skal også tage imod en masse nye søde børn 

herefter sommerferien. Alvilda kommer til mellemgruppen 

og hun vil have stue inde på Asgård.  

Der kommer hele 7 nye juniorbørn efter sommerferien. På 

Asgård begynder; Mathias, Daniel, Simon, Jonathan og Mi-

cas. På Midgård begynder Isabella og Kirstine. 

De voksne: Flytter vi rundt på. Efter sommerferien finder 

man inde på Asgård: Anne og Lisbeth og Trine. På Midgård 

finder man; Karin, Anita og Lene. Torben vil høre til på kon-

toret og begge stuer. 

De kommende Maxibørn vil forsat have glæde af Anita og 

Anne. Lisbeth og Trine bliver sammen med de nye mellembørn. Karin og Lene vil være sammen med den nye 

Datoer til kalenderen. 

22.8.2017: Forældrerådsmøde 

11.10.2017: Forældrerådsmøde 

21.11.2017: Forældrerådsmøde 

9.1.2018: Forældrerådsmøde  

21.2.2018: Forældrerådsmøde  

4.4.2018: Forældrerådsmøde  

25.4.2018: Forældreårsmøde  

29.8.2017 Forældrekaffe 

11.10.2017: Forældrekaffe 

11.1.2018: Forældrekaffe 

13.3.2018: Forældrekaffe 

16.5.2018: Forældrekaffe 

29.9.2017: Fællesspisning (bålhygge) 

17.11.2017: Fællesspisning (halloween) 

20.4.2018: Fællesspisning ("gør det 

nemt") 

 



juniorgruppe og i august får de en ekstra hånd af Simon. Torben vil have en dag med hver af grupperne. Skulle 

omrokeringen give anledning til spørgsmål eller undring så spørg endelig Torben. 

Turdage: Forbliver det 

samme for jeres børn, 

således at Juniorgrup-

pen tager på tur om 

onsdagen. Mellem-

gruppen om torsdagen 

og Maxigruppen tager 

på tur om tirsdagen.  

Fødselsdage:  

David: Inviterede hele 

mellemgruppen med 

hjem til den dejlig fød-

selsdag. De fik det dejligste mad og lækker kage. Vi legede meget ude, da der var meget dejligt vejr. Vi så 

også hans blå fisk; Kristian. 

Johan: fyldte 5 år og vi besøgte familiens nedlagte landbrug. Vi fik lov at sidde i traktor og mejetærsker. Det 

var et hit hos drengene! Vi fik også dejlig mad! 

Lene: var kun lige begyndt da hun have fødselsdag og hun forsøgte at holde det hemmeligt for os, men det 

lykkedes IKKE! Da hun mødte på arbejde var Dannebrog hejst og der hang et ”tillykke med fødselsdagen 

billede” på personaleindgangen. Til samling fejrede vi hende med sange og gaver. 

Karin: Igen i år blev Karin lyv-og-tyve år. Vi fejrede hendes fødselsdag 

med de lækreste bananasplit. Hun blev meget glad for de fine tegninger 

vi havde tegnet og heldigvis blev hun også glad for vores gave. 

Emil: fejrede sin 5 års fødselsdag her i børnehaven. Vi fik ”John Deere” 

kage med friske jordbær og hjemmelavet pizza! Mums det var lækkert. 

Casper: Vi fejrede Caspers fødselsdag en helt måned for tidlig, men det 

skulle jo lige passe med sommerferien. Vi fejrede ham med sang, teater 

og kage. Kagen havde han selv været med til at bage. Mor var også med 

til at fejre  Caspers 4 års fødsels-

dag. 

Brødlisten: I dette brev får I 

den HELT lange liste. Det blev 

vist til en baguette denne gang 

:) I kan se hvornår i efteråret at 

i skal medbringe brød. I de 

kommende nyhedsbrev vil I 

forsat få et lille udklip af den.  

Det grønne flag:  Så fik vi hejst det grønne flag med hjælp af 

borgmesteren og Oliver. Tusind tak til alle som deltog og var 

med til at fejre dagen. Det, at vi nu har det smukke grønne flag 

til at flagre i vinden, betyder ikke at vi kommer til at ændre så 

meget på den hverdag I kender, men det er et bevis på at vi gør 

en masse ”grønne ting” i børnehaven.  

Asgård Uge Midgård 

David 32 Noah 

Johan 33 Jeppe 

Lauge 34 Villads 

Cornelius 35 Signe 

Isabella 36 Alberte 

Emil 37 Lea 

Casper 38 Sophia 

Filippa 39 Ebbe 

Mathilde 40 Holger B 

Holger K 41 Julius 

Alvilda 42 Arthur 

EFTER- ÅRS FERIE 

Mathias 44 Malthe 

Daniel 45 Vilfred 

Simon 46 Isabella 

Jonathan 47 Kirstine 

Micas 48 Kesha 

Mellemgruppen deltog i Søndersø løbet. 



Vi håber at I har læst de to avisartikler der kom ud af dagen. De er bragt i ”Bjerringbro Avis” og ”Midt 

Jyllands Avis” 

Sangglad: I september starter vi op på projekt sangglad. Det betyder at 

vi i perioder fokuserer ekstra på sang og vi får en sangkonsulent fra ”San-

gens hus” tilknyttet børnehaven. Det at vi skal være en sangglad institu-

tion betyder ikke at vi skruer ned for vores ”grønne spirer” aktiviteter, vi 

begynder bare at synge endnu mere i hverdagen 

Månedens artikel: ”10 lege der styrker dit barns fantasi” er titlen på juni 

måneds artikel. Vi har valgt en artikel der inspirerer til aktiviteter i som-

merferien. Særligt punkt 4 og 9 er gode til en lang køretur i bil.   

Datoer der er værd at huske i juli og august: 

Fredag d. 14 juli: Sidste dag inden vi alle går på sommerferie. 

Mandag d. 7 august: Først dag efter en dejlig sommerferie. 

Uge 34: Har vi indianer uge. 

Tirsdag d. 29 august: Forældrekaffe. 

 

Komme/gå tavlerne: tager vi ned, da de ikke fungerer efter hensigten. 

Vi har aftalt med Ronni at de ikke bliver smidt væk, men bare gemt 

væk, i tilfælde af at vi nu skulle fortryde. 

 

Byggeri: Mange af børnene har allerede nu stor glæde af byggeriet, det 

er bare så fedt at 

stå og kigge på 

maskiner. Der er også flere og flere af drengene som 

har deres egne maskiner med og der bliver gravet 

rigtig meget sand og jord på legepladsen og på 

tæpperne i børnehaven. 

UGE 36: i uge 36 holder vi na-

turuge og drager til Kjællingehøl. 

Vi kommer slet ikke til at være i 

børnehaven, men vil være ved 

Kjællingehøl fra 6.30 til 16.30. Vi 

får bl.a. besøg af en naturvejleder 

om tirsdagen. Hvis I kender en jæ-

ger som skal på bukkejagt, så kunne vi rigtig godt tænke os at få besøg i løbet af ugen. 

Kender du en? Så giv Torben besked. 

 

Sommerferie: Vi ønsker jer alle en rigtig god sommerferie. Vi håber at I får dejlig 

vejr, uanset hvor rejsen 

går hen. 

Og selvfølgelig en masse 

is og gode oplevelser. 

Man er meget velkommen 

til at låne legepladsen i 

sommerferien. Vil du låne 

en nøgle til cykelskuret? Så 

spørg Torben.  

Anita og Anne, har byg-
get dette superflotte in-
sekthotel, heldigvis har 
de fået masser af hjælp 
fra børnene. Hotellet 
kan ses ned på trekan-
ten. 

Maxibørn flyver med vand-
raketter til overnatning. 

http://voresborn.dk/barn/10-lege-der-styrker-dit-barns-fantasi

