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Mandage står i gymnastikkens og "vi spiser det samme mads" tegn. Og
begge dele er lige netop vel overstået og solen skinner, så nu går alle ud
og labber solstråler i sig.

Fødselsdage

I løbet af måneden har vi været hjemme hos Lærke til fødselsdag, været til
Karolines fødselsdag i børnehaven og i fredags været hjemme til
Frederikkes fødselsdag og alt er foregået i god ro og orden og rigtig
hyggeligt. Altid dejligt med en fest.

Skraldeorkester

De studerende, som var her, indspillede en sang med vores poder. Og
netop den sang er tilgængelig her på hjemmesiden. Gå ind under
"kontakter" under "webmaster" og du vil finde musikken.
Desuden havde de produceret en kasse til de hjemmelavede instrumenter
til at stå på legepladsen, dog er de fleste gået døde.

Ture

Vi har været på nogle skønne ture til søerne og til vindmøllen og guffet
brombær i os, plukket bær med hjen og lavet syltetøj til ovenpå de
lune fredagshjemmebagteboller. Man må sige, at vejrguderne osse har
tilsmilet os. Dejligt at være på en tur, som man ikke har lyst til at gå hjem
fra.

Ud i det blå

På fredag cykler Birgit B. og Heidi igen med de største børn ud i det blå med hjelme på.

Mormor- tema

I uge 43 tar' vi hul på et nyt tema, som tidligere nævnt, mormor -tema. Der
arbejdes stadig med den endelige udformning- efter et P-møde ved vi mere.
Dog ved vi, at vi vil arbejde på en tur ud af huset i den forbindelse. Vi
glæder os meget og synes selv, at det er ret originalt fundet på!

Ang. forældrekaffe

Desværre har vi måttet flytte den meget nært forestående arr. I stedet for
på ons. bliver det fre. d. 01.11.13. Beklager - og håber ikke det gir' for
meget bøvl for jer forældre!!!

Mandagsmadpakker???

Der hersker nogen tvivl om, hvad der egentlig blev besluttet på
generalforsanlingen desangående. Men vores opsummering må være dette:
alle spiser eller smager den nylavede mad, dernæst må man få sin
madpakke alm. eller lille og ellers får man en af os smurt rugbrød.
Til de uindviede - snakken opstod, fordi nogle forældre er trætte af at smide
mad ud om man.

Venlig hilsen Personalet og rigtig godt efterår.
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