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Velkommen til to nye Skovtrolde: Frigg og Michele
Vi snakker om månedens tema ”ÆBLE”
På tur i området afgang kl. 9.00 – hjemme kl. 13.30 - Rygsækken skal
pakkes med skiftetøj – madpakke – drikkedunk – frugt.
Vi bruger vores sanser – snakker om sund/usund.
Vi bruger vores sanser – snakker om sund/usund.

Vi arbejder videre med temaet ”æble” – vi maler træstamme
Vi arbejder videre med temaet ”æble” vi maler blade.
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Bustur til Fugledegård – afgang Kl. 9.00 – Hjemme kl. ca. 14.00
Rygsækken skal pakkes med skiftetøj – madpakke – drikkedunk – frugt.
Vi vil se om vi kan finde et æbletræ.
Vi arbejder videre med ”æble” – vi klipper æbler til træet
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11 Vi arbejder videre med ”æble” – vi klipper æbler til træet
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14 Sammen med månedens tema, vil vi have fokus på miljø og natur
15
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FORÆLDREMØDE KL. 17.00 – 18.00 – invitation følger.
Til samling: Månedens tema – Vi snakker om natur og miljø
På tur i området afgang kl. 9.00 – hjemme kl. 13.30 – Husk at pakke
rygsækken. Vi skal finde solceller og vindmøller i området.
Til samling: Månedens tema, vi snakker om natur og miljø – Vi laver
vindmøller
Til samling: Månedens tema, vi snakker om natur og miljø – Vi laver
vindmøller
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Til samling: Månedens tema, natur og miljø. Vi øver os i at sortere UGE 39
affald fra vores madkasser.
22 Til samling: Månedens tema, natur og miljø - Affaldssortering
På tur i området afgang kl. 9.00 – hjemme kl. 13.30
23
Rygsækken skal pakkes med skiftetøj – madpakke – drikkedunk – frugt.
24 Til samling: Månedens tema, natur og miljø - Affaldssortering
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25 Til samling: Månedens tema, natur og miljø - Affaldssortering
26
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28 Til samling: Månedens tema – Vi bider til æble
29 Til samling: Månedens tema – Vi laver æbler med ormehuller
30

På tur i området afgang kl. 9.00 – hjemme kl. 13.30 – Husk at pakke
rygsækken. Vi besøger en genbrugsbutik.
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SKOVTROLDENE september 2020
Kære alle nye Skovtrolde og forældre.
Vi er kommet rigtig godt i gang med det nye hold af glade, spændte og forventningsfulde
Skovtrolde, vi glæder os meget til at være sammen med jer.
Velkommen til Frigg og Michele og deres familier som starter i børnehaven den 1.
september.
Tema for september måned:
September måneds emne er ”ÆBLE”
Til samling øver vi os i månedens rim, vi snakker om emnet og laver forskellige aktiviteter
om emnet i løbet af måneden.
Morgenmad:
Fra den 1. september kan vi igen tilbyde børnene morgenmad i tidsrummet
kl. 6.30 – 7.30
Da vi stadig åbner ude og ikke benytter køkkenet, er der begrænsning på udvalget af
morgenmad. Vi kan tilbyde rugfras eller havregryn med mælk.
Fødselsdag:
Det er blevet aftalt på et personalemøde, at børnene kan dele følgende ting ud når de har
fødselsdag.
• Rosiner i små pakker
• Figenstænger
• Sun Lolly is
Grunden til at vi har valgt disse ting er, at det er muligt for os at overholde
anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen i forbindelse med uddeling af fødevare.
Rygsæk:
Børnene låner en skov-rygsæk, som skal bruges når vi skal på tur.
De dage hvor vi skal på tur, skal rygsækken pakkes med: Madpakke, drikkedunk, frugt (i
pose eller plasticboks), skiftetøj og evt. regntøj.
Tur til Fugledegård:
Onsdag den 9. september tager Skovtroldene på tur til Fugledegård.
Vi går fra børnehaven kl. 9.00 og er hjemme i børnehaven kl. 14.00
HUSK: Rygsækken skal pakkes med madpakke, drikkedunk, frugt og skiftetøj.
Forældremøde:
Der afholdes forældremøde i børnehaven den 15. september fra kl. 17.00 – 18.00
invitation følger
Desuden afholdes der forældremøde for kommende skolebørn den 1. oktober tid, sted
og invitation følger.
Med venlig hilsen
Jette, Nina og Anette

Se næste side

SKOVSTART: August - september 2020
Kære forældre til de nye skovbørn
De børn der skal starte i skole, sommeren år 2021, har vi nu samlet i en fælles gruppe
”SKOVTROLDENE”.
Nina, Jette og Anette vil være børnenes nye voksne.
Da corona situationen stadig sætter visse begrænsninger for hvad vi kan, bliver dette års
skovforløb tilrettelagt på en lidt anderledes måde, så vi stadig kan lave op til
sundhedsmyndighedernes anbefalinger og krav.
Det er derfor ikke muligt for os at benytte vores hytte ”Troldehytten” som vi plejer.
Vi vil så vidt muligt tage på ture i området om onsdagen, for at komme lidt udenfor
børnehavens rammer.
I vintermånederne håber vi at det kan lade sig gøre at benytte nogle lokaler på Skolen på
Herredsåsen, så børnene lærer skolemiljøet at kende, dette er dog ikke helt på plads endnu.
På grund af corona situationen er vi på legepladsen delt i to grupper, og en gang imellem vil vi
dele børnene i 3 – 4 mindre læringsgrupper, hvor vi arbejder med forskellige emner.
Praktiske oplysninger:
Vi holder samling hver dag kl. 9.00, og de dage hvor vi tager på tur går vi fra børnehaven kl.
9.00 derfor skal børnene være i børnehaven senest kl. 9:00, medmindre i aftaler noget andet
med personalet. De dage hvor vi er på tur, er vi tilbage i børnehaven kl. 14:00
Se Skovens månedsplan og opslag under halvtaget, samt på hjemmesiden under skovtroldene.
Skovtroldenes mobil nr.: 61 14 59 64
Børnehaven låner jer en rygsæk, som I bedes pakke hjemmefra når vi tager på tur!
- Den skal indeholde: Madpakke (I madkasse), en dunk med vand (ikke saftevand), i en
plasticpose og 1 stk. frugt, helst hård frugt som ikke bliver mast i rygsækken.
Desuden en pose med skiftetøj: undertøj, joggingbukser, bluse, strømper og regntøj.
Vi glæder os meget til en sjov og spændende periode, sammen med jeres børn.
Er der noget I er i tvivl om, må I endelig komme og spørge os!

Med venlig hilsen
Nina, Jette og Anette

