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Nyhedsbrev oktober 2022 
 

 

Hej Alle 

 

Vi nyder efteråret i Kirsebærhaven. Vi hygger os selv om det lige nu har regnet i mange dage. Mudder er en 

dejlig ting at lege med. Som I kan se så har pigerne travlt       

 

Efterår 

Vi leger ude selv om vejret ikke altid er med os. Der samler sig en masse vandpytter på legepladsen når der 

regner, derfor vil vi gerne at I sørger for at der ligger et sæt rent skiftetøj klar på barnets rum. Det vil også 

hjælpe os meget hvis I sørger for at barnets overtøj vender rigtigt, så er det nemt for barnet at tage det på 

når vi skal ud. Vi oplever at der er børn der mangler skiftetøj og varmt tøj på garderoberne. Vil I være søde 

og tjekke om garderoben stemmer overens med efterårsvejr med en masse vand      Vi er ofte ude to 

gange om dagen. 

Vi får besøg af fotografen 

Vi får besøg af fotografen den 11. oktober. Er der nogle søskende til vores børn er de velkomne til at blive 

fotograferet. Det er ca. kl. 9.00. 
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Vi får besøg af Sonja  

Vi får besøg af Sonja hver tirsdag. Hun kommer og spiller og synger sammen med os. Sonja starter uge 43, 

ugen efter efterårsferien. Hun vil komme 12 gange hos os hen over efterår og vinter. 

Forældremøde 28. september 

På forældremødet i onsdags havde vi en snak om madpakker i Kirsebærhaven. Vi oplever at der er mange 

ting i madpakkerne som barnet ikke selv kan håndtere. Vi bruger meget tid på at hjælpe børnene med at 

pakke madpakken ud.  

Vi lavede et lille skuespil, så forældrene kunne se hvordan sådan et måltid ser ud       Jeg var den voksne der 

gerne ville læse en historie for børnene, og Susanne og Jariya var børnene. 

Vi vil hellere bruge tiden på historie, rim og remser, leg og sang når vi spiser. 

I Kirsebærhaven giver vi børnene vand at drikke når vi spiser frokost. Derfor skal børnene ikke have 

drikkevarer med i madpakkerne.  

Alt der er i madpakken skal være noget barnet selv kan lukke og spise. Ostehaps, mælkesnitte, 

frugtstænger, kiks, små pølser og alle andre små pakker skal være åbnet hjemmefra. Hvis I giver barnet små 

bøtter med, med noget i skal i sikre jer at barnet selv kan åbne dem.  
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Høsttid i Kirsebærhaven 

 

• I Kirsebærhaven har brugt en del tid på høsttemaet i år. 

• Vi har vores egen urtehave med forskellige grønsager og bær som vi har nydt gennem sommeren. 

• Vi har plukket en masse kirsebær, ferskner, blommer og brombær som vi har lavet marmelade af 

dem. 

• Vi har brugt kornet til at bage boller og kager af og madbrød på bål. 

• Vi har lavet en hel del fine høstbuketter som vi har pyntet børnehaven med. 

• Vi har sunget og danset forskellige høstsange og lavet flot høstudklædning til alle piger og drenge. 

• Vi inviterede alle forældre og søskende på kaffedag hvor der samtidig blev holdt høstudsalg af alle 

de produkter vi havde lavet. Der blev også optrådt med høstdans.  

• Vi var også så heldige at Peter Grove præst i Skelund Kirke inviterede os til at komme og plukke 

æbler. Da æblerne var plukket, skulle de rives i en maskine der skulle drejes ved hjælp af håndkraft. 

Vi fandt ud af efter lidt snak, hvem der var den stærkeste i Kirsebærhaven.  Derefter lavede Allan 

most af dem på en æblepresser som brugte vandtryk til at presse med. Alle børn havde taget en 

flaske med som de fik fyldt med dejlig æblemost, det er altid dejligt at have noget med hjem som 

man kan dele med resten af familien. Vi havde taget vores madpakker med og de blev nydt omkring 

bålpladsen ved menighedshuset inden turen gik hjemad igen på gåben.  
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Kommende arrangementer 

 

Halloween i Brugsen: torsdag den 27. oktober kun for børn 

Halloweenfest i Kirsebærhaven: fredag den 28. oktober kun for børn 

Bedsteforældredag: fredag den 25. november nærmere information i invitationen som kommer 

senere. 

Luciafest med kaffedag: tirsdag den 13. december nærmere information i invitationen som kommer 

senere. 

Julefrokost: tirsdag den 20. december kun for børn. Julemanden kommer på besøg i brandbil. 

Nye børn i Kirsebærhaven 

 

Hjalte begynder d. 1. november 2022.  

Carolina begynder d. 1. december 2022. 

Anton begynder d. 1. januar 2023. 

Alma begynder d. 1. februar 2023. 

Isabella begynder d. 1. februar 2023. 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Lotte og Personalet i Kirsebærhaven 
 

 


