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Nyhedsbrev november 2019 
 

Hej Alle 

Nu er der ved at være rigtig koldt udenfor - derfor har børnene brug for 

mere varmt tøj.  

Det er ikke en god dag, hvis men skal gå og fryse, når man er ude. Vi er en 

del ude, og vi oplever, at de børn, der ikke har godt udetøj med, ikke har lyst til at deltage så meget, som de 

plejer. Det er vigtigt, at I undersøger om tøjet er stort nok, da det ikke varmer, hvis det er for småt. Der vil 

også være en god ide at have et par inde-sko på barnets rum.  

Tøj vi kunne ønske os på barnets garderobe. 
• 2 par varme støvler som barnet selv kan tage på. 

• 2 sæt overtøj der er varmt. 

• 1 sæt regntøj 

• 1 sæt termotøj 

• 1 fleece trøje 

• 2 par varme vanter 

• 2 huer 

• Skiftetøj til hvis man bliver våd. 

• Rigeligt med tørre strømper. 

• Inde-sko: Hjemmesko, sandaler eller andre sko, som kun bruges inde. 

Smør-Selv-Dag 

Til vores forældremøde var der ønsker om flere smør-selv-dage om måneden.  

Vi prøver med en gang hver 14. dag indtil nytår, for at se om det går       

Praktikant i uge 46 

Vi får besøg af Louise fra 9. klasse på Havbakkeskolen - hun skal være i praktik hos os i en uge. 

Jan og Lotte skal på kursus 

25. november skal Jan og Lotte på kursus i 

Rebild med De Grønne Spirer.  

Anes og nogle fra bestyrelsen kommer og 

hjælper Jariya med at passe børnene. 
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Foto af alle i Kirsebærhaven 

Vi havde besøg af en fotograf, og her er billedet af os alle. 

 

Arbejdsdag 

Vi havde arbejdsdag i Kirsebærhaven lørdag d. 26. oktober.  

Der var regnvejr, så vi fik ikke malet ude, men vi fik lavet en masse andre ting. Jeg havde lavet en lang liste 

med ønsker, og der var en masse, der blev opfyldt       Vi fik lavet vores trappe på terrassen af Tommy. Leo 

rensede afløb, skiftede beslag på gyngen og ordnede faldunderlag under gyngerne. Bo og Johny væltede 

klatrevæggen og kørte en masse affald på lossepladsen. Klaus lavede flere af vores køretøjer og hjalp med 

at fjerne en hylde, som skulle rives ned, for at vores nye fryser kunne stå rigtigt.  

Sophia hjalp med at rydde op udenfor og en masse andre ting.  Sofie og Tina pudsede vinduer invendigt. 

Uni, Jan og Sofie malede i garderoben og legorummet. Tina og jeg hentede nye beslag til vinduer i XL og 

julepynt ved Genbrug i Skelund. Maria og Trine handlede ind og lavede frokost til os. 

 Ja der var mange i sving, og jeg har sikkert glemt noget af alt det, der blev lavet.  

Tak for en dejlig dag      
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Velkommen til Christian 

Christian er startet her i Kirsebærhaven d.1. oktober.  
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Virksomhedsbesøg 

 

Vi har været ude at besøge ”Mor Karen”. Hun viste os rundt på gården. Vi fik set en masse maskiner. Hun 

havde planlagt nogle gammeldags lege, som vi legede ude på plænen. En af legene handlede om en 

bondemand der kørte ud i marken og satte kartofler. Kartoflerne voksede så op og blev samlet op af 

bondemanden og kørt ind i laden til sidst. Vi legede også en boldleg hvor det gjaldt om at ramme flasken 

med bolden så den væltede. Bagefter var vi inde i hendes køkken og spise pandekager med is. 
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I efterårsferien var vi ude at besøge Veddum Træpillesalg. Mikkel fortalte en masse om, hvordan man laver 

træpiller. Han viste os hans lastbil og trucks, som han har i en stor hal. Vi så og prøvede også en traktor og 

en rendegraver. Mikkel havde bagt masser af pølsehorn til os.  
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Hemmeligheder 

Der vil blive lavet en masse hemmeligheder her i november.  

Vi har meget på planen i december måned, derfor prøver vi på at arbejde lidt foran       

Juleferie 

Jeg vil lige minde om, at Kirsebærhaven er lukket mellem jul og nytår        

Det vil sige, at vi holder lukket fra og med 24. december og til og med 1. januar 2020.  

Jeg sætter en ferieseddel op for datoerne 23. december og 2. og 3. januar. Vi vil have åbent for dem, der 

har behov for det.  

Kommende arrangementer 

 

Smør-selv-dag: Der er smør-selv-dag næste gang 19. november. De øvrige vil fremgå af ugeplanen. 

Bedsteforældredag: Vi holder bedsteforældredag d. 29. november 9.30 til 12.30. 

Kommende fødselsdage: Johannes bliver 5 år d. 5. december, Oliver bliver 4 år d. 5. december, 

Tristan bliver 4 år d. 15. december.  

Kaffedag:  Vi vil fejre Lucia med en kaffedag, hvor forældre, bedsteforældre og andre interesserede er 

velkomne til at deltage. Det er fredag d. 13. december fra kl. 14.00 til 15.30. 

Kirke: Vi tager til julegudstjeneste i Skelund Kirke kl.10.00 onsdag d. 18. december. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Lotte og Personalet i 

Kirsebærhaven 


