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TILLYKKE TIL JER 

     
 

 

Omfotografering: 

Dansk Skolefoto kommer den 29. oktober 2012 kl. 9.00 – 10.00. 

Husk at medbringe billeder, der skal retur til Dansk Skolefoto. 

Hilsen Kontoret 

***************************************************************** 

KURSUS FOR ALLE LÆRERE: 

 

Som de foregående år drager hele lærerstaben igen i år på kursus.  

Det er meget givende, når vi bruger en dag på alle at opdatere vores viden, til et fælles 

ståsted i hverdagen. 

 

I år er datoen: ONSDAG den  31. oktober 2012.   

 

Kurset starter kl. 12.30 -  

derfor slutter al undervisning på skolen denne dag kl. 12.15. 

  

Der er SFO fra kl. 12.15 og til sædvanlig tid. 

 

Emnet for dette års kursus er: Cooperative Learning  

 

Vibeke 



 

Lygtetjek 

SÅ er det tid til at bruge cykellygter! 

Har du alle de lovpligtige lygter og reflekser på din cykel? Tjek det her.  

Det skal der være på en cykel: 

• Forlygte (skal kunne ses 300 m væk) 

• Baglygte (skal kunne ses 300 m væk) 

• En rød refleks bagpå (katteøje)  

• En hvid refleks foran  

• I hvert hjul: Mindst én gul refleks, der er synlig fra siden, eller en hvid refleksstribe på 

siden af dækket eller fælgen  

• Mindst to gule reflekser, der bevæges under kørsel, og som er synlige bagfra. Det vil typisk 

være pedalreflekser 

Du kan bruge illustrationen nedenfor til at tage udgangspunkt i et lygtetjek af din cykel. Vær 

opmærksom på at mange nye forlygter har indbygget refleks. 

 

 

                                          

 

 

 



 

Status byggeri  

 
Så sker der igen nye ting ved byggepladsen.  

I denne uge har vi set den ene lastbil efter den anden komme med grus, som er blevet 

planeret ud.  

Håndværkerne er i fuld gang med at stampe gruset sammen, og klargøre til fundamentet.  

 

Nu er bygningen for alvor ved at tage form, i hvert fald i grundplanet, hvor blokkene til 

fundamentet er ved at blive sat sammen. Rummene er inddelt, og kloakarbejdet nærmer sig 

sin afslutning.  

Det er meget spændende at gå forbi og kigge på indretningen af bygningen.  

Nu er det muligt at se hvor toiletter, bruserum osv. skal være.  

 

Pludselig bliver byggeriet meget konkret, og der er ingen tvivl om at det bliver en god og 

fornuftig base for vores børnehave.  

 

Kig endelig forbi en dag, hvor I alligevel er på skolen. 
 
 
 
 

 

 

NAVNEKONKURRENCE: 

 

Forældrerådet i Skovbørnehaven har besluttet at udskrive en navnekonkurrence til 

Skovbørnehaven. 

 

Vi vil meget gerne have et navn til vores Skovbørnehave. 

Derfor opfordrer vi forældre, skovbørn, bedsteforældre, friskolebørn og andre, til at lægge 

en seddel i postkassen i børnehaven, med jeres bud på Skovbørnehavnens fantastiske nye 

navn.  

 

Forslaget skal afleveres seneste  den 29. oktober 2012 i postkassen.  

 

Så kan det være, at der er en lille præmie til vinderen.  

Så husk navn og telefon nr. 

 

Forældrerådet for Skovbørnehaven 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

Håber alle har haft en dejlig efterårsferie. Så vi nu er klar til kulde og blæst. 

 

I Spireloppen, er vi stadig i gang med vinduesmaling.  

Vi er dog også en del mere i Baunen, hvor vi nyder de nye bordtennis-borde. 

 

Vi har i denne uge også startet vores film-dag op, det er hyggeligt, og børnene synes det er 

dejligt, derfor opfordrer vi også til at jeres børn må blive til filmen er slut, også dem som 

har tid til 14:30, skal jeres børn sendes hjem, sender vi dem bare efter filmen.  

 

Er det strengt nødvendig de går kl. 14:30, så må I gerne lige sige det, ellers regner vi med 

det er ok, de sendes hjem efter filmen.  

 

Samtidig skal det lige nævnes at vores film-fremviser driller, men vi håber det lykkedes at 

se de film vi har tænkt. 

 

Da vejret nu for alvor er gået hen og blevet koldt og blæsende, er det vigtigt der godt med 

skiftetøj og overtrækstøj. 

 

I næste uge er det 1.klasses piger der om fredagen, skal have en hyggelig time, med hygge og 

samvær.  

Det er Erwin der styre slagets gang. Så det ville være dejligt, hvis de kære piger først 

bliver hentet efter kl. 13:15. 

 

 

Håber alle får en dejlig aften med gys og grin i aften til Halloween-festen. 
 

 

                                                


