Ugebrev 35

Kære forældre
Kalenderen skriver snart efterår dog er ”Indian summer” det sidste nye, som vi gerne hilser velkommen men det gør, at vi har brug for både lidt af sommertøjet endnu, men bestemt også noget tøj til de kølige
stunder, og gerne godt med ekstra tøj på deres garderobe især: Bukser, bluser og strømper og to sæt
regntøj. Det vil være en stor hjælp for jeres børn og os, at der altid er lidt forskelligt at vælge imellem.

FRUGT & BÆR: Vi tager gerne imod al slags frugt og bær fra haven, som vi vil bruge til bl.a. bålmad eller
hvad vi nu kan hitte på af spændende ting – lav gerne en aftale med Brian, hvis i har noget som i vil dele
med os.
Solbørnene og solvoksne har i en længere periode været optaget af, at bygge en ny skov op, tag gerne en
rundtur i ”MONSTERSKOVEN” sammen med jeres børn. Der sker løbende spændende ting dernede, man
kan f.eks. være heldig at finde sølvsten og er man rigtig heldig er der også guld……..

Lidt om ugens aktiviteter:
Mandag:




Stjerne: Dialogisk læsning, vi læser ”Jeppes bil”. Vi øver rim og remser.
Måne: Hjemme på basen, vi maler flotte malerier under halvtaget.
Sol: ”Skovløb”

Tirsdag:




Stjerne: Dialogisk læsning og tur til højskolen.
Måne: Ude at gå tur, finde insekter og andre smådyr.
Sol: Skovhygge i den ”nye” skov – som solbørn og voksne selv har indrettet.

Onsdag:




Stjerne: Dialogisk læsning, leg med sprogkuffert fra biblioteket.
Måne: Tur til naturlegepladsen, tumle og løb, finde insekter og kigge i bog efter de forskellige arter.
Sol: Bål og leg ved skolens shelters.

Torsdag:
 Stjerne: Dialogisk læsning tur til Brunbjerg og lege ”der kommer en trold”
 Måne: Tur til Bøgelunden
 Sol: Tur til højskolen og samle æbler
Fredag:


Båldag – æble på bål med havregryn og kanelsukker

God weekend 

