
 

 

Nyhedsbrev for august 2019 

 

 

Fysisk kontakt og nærhed er vigtigt.  

Tag dit barn på skødet, hold om dit barn,  

lad dit barn mærke din ro. 

Helen Lyng Hansen 

  

 

 

 

Velkommen tilbage fra sommerferie, håber i alle har nydt ferien og har ladet op og fået ny 

energi… 

Som Familie har I allesammen oplevet rigtig meget og vi er meget spændte på, hvad 

børnene hver især fortæller om deres ferie, ud fra deres sommerferiekuffert.                        

HUSK at tage kufferten med i børnehave. 😊 

 

Vi skal byde velkommen til og tage godt imod Freya, Fridtjof, Simon og Mynte samt deres 

familie som starter i Balle Børnehave i august måned. Freya i Stjernegruppen, Mynte i 

Marsmandgruppen og Simon og Fridtjof i Astronautgruppen. 

Vi skal også byde velkommen til vores nye pædagogmedhjælper Frederikke, en ung frisk 

pige, der ønsker et sabbatår efter et veloverstået gymnasieforløb. Frederikke er musikalsk, 

så vi glæder os til at få gang i instrumenterne. 

 



 

 

 

 

I august måned er læreplanstemaet Sociale kompetencer. Vi vil tale om sommerferien og 

se i kuffertens indhold. Der vil være samling i grupperne, vi skal snakke om venskaber, 

hvad er en god ven, der vil være sociale lege og meget mere. 

Men august måned er også en måned hvor der stadig er mange børn og personaler der 

holder fri. Så der skal være plads og tid til at alle kan vende stille og roligt tilbage fra 

sommerferien. Alle skal finde deres plads i de nye grupper og de nye børn skal også falde 

godt til i børnehaven.  

 

 

 

Torsdag d.1. august starter vi op med fuld forplejning i børnehaven, det vil sige at I ikke 

skal have frugtposer med fra den dato. Vi har snakket i personalegruppen om, hvordan vi 

griber formiddagsfrugten an og vil afprøve om et frugt ta´selv bord kan fungerer. Det vil 

sige at børnene i et tidsrum fra kl.8.45-9.15 kan komme og spise frugt, vi er selvfølgelig 

opmærksom på, at alle børn får noget at spise. Tanken bag dette er, at vi oplever at vi ofte 

bryder ind og ”ødelægger” mange gode lege, ved at vi hver dag skal rydde op kl.9, lege 

der kunne have fortsat og udviklet sig efter frugt. For at det vil kunne lade sig gøre, 

kommer vi til at ændre på morgenmaden, så tilbuddet om morgenmad vil være               

fra kl.6.15 – 7.45. 

 

 

 

 

HUSK og afleverer sedlen omkring bedsteforældredag torsdag d.29. august, så vi ved hvor 

mange der deltager. Vi personaler glæder os rigtig meget til dagen. Det plejer at være en 

fantastisk dag, hvor alle er glade, der summer af liv og masser af kaffe. 

 

 



HUSK skal I tage børnenes kasser med hjem hver fredag, dels er det meget nemmere at 

gøre ordentligt rent, når garderoben er tom. Samtidig er det en oplagt mulighed for at få 

kassen fyldt op til en ny uge, da vi meget tit oplever at børnenes kasser med skiftetøj er 

tomme og det er rigtig ærgerligt at der ikke er noget, når jeres børn har brug for det.  

 

 

 

Venlig hilsen 

Personalet I Balle Børnehave 

 


