
Nyhedsbrev Langsø Børnehus november 2022 

 

 

Fælles: 

Bedsteforældredag med tilmelding: Vi kan den 30/11 byde velkommen til bedsteforældrene til 

julehygge i Børnehuset. Vi skal traditionens tro lave juledekorationer, synge julesange og spise 

julefrokost sammen. Der vil blive lagt en særskilt invitation i børnenes rum i næste uge så 

bedsteforældrene kan se, hvad de skal medbringe denne dag. Hvis man som barn står og ikke har 

bedsteforældre eller de af den ene eller anden grund ikke kan deltage på dagen, er man velkommen til 

at tage sin mor eller far med. Det vigtigste er at vi får nogle hyggelige timer sammen i børnehuset 

😊.  

 

Juleudsmykning i Vammen by: Det er jo næsten blevet en tradition, at vi i byen har pynter op ude i 

haven til glæde for alle små som store. Vi vil høre om I vil være med igen i år. For at være med kan 

man bare pynte lidt op udenfor, så vi kan gå en tur og se på alt jeres smukke udendørs 

julepynt/udsmykning. I kan f.eks. hænge pynt i hækken, pynte postkassen fint op med julehjerter, 

stille en havenisse frem i indkørslen, eller lignende. Håber I er med på ideen igen i år. Skriv gerne til 

os med jeres adresse, så kan vi lave en rute. “Juleruten”, rundt i vores dejlige by Vammen.  

 

Julemarked på skolen: Marlene har for 4. år i træk arrangeret julemarked på skolen den 19. 

november fra kl. 10-15. Et hyggeligt lille julemarked med over 25 forskellige stande. Her sælger. 

Forældrerådet b.la. småkager m.m.  

De ældste elever vil igen i år sælger juletræer og pyntegrønt og 0-1 klasse har tombola salg. Vi har et 

bredt sortiment ved alle vores stande og der kan købes stort set det, der hører julen til.  

Det er lige fra spegepølser og honningkager til strømper og adventskranse. Anne og Arrangement 

udvalget holder åbnet i cafeen igen i år. Så tag hele familien med til smagen og duften af jul på 

skolen. Det bliver så hyggeligt 😊.  

 

Skoleindskrivning for kommende skolebørn: 

Mandag den 07/11 afholder Langsø Friskole et lille fint arrangement hvor man som kommende 

skolebarn kan komme med sine forældre og høre lidt om vores skole og hvad i skal gøre i forbindelse 

med skoleindskrivningen. Jeg håber at mange af vores børnehavebørn vil vælge at gå i skole på Langsø 

Friskole. Der kommer en invitation til dette arrangement i starten af næste uge 44.  

 

Børnenes fine efterårsværker  

 

 

 

 

 

 

                                         



Vuggestuen: 

 

Høst: Vi har haft nogle dejlige høstuger i børnehuset. Tusind tak fordi i forældre var så gode til at 

komme med grønsager og frugter til vores høst tema. De er blevet smagt på og lavet i forskellige 

retter, kager og brød. Vi havde en dejlig høstfest sammen med børnehaven. 

 

Tema: Kultur, Æstetik og fællesskab. 

Natur: Vi har i oktober været på flere ture ude og se hvordan naturen forandre sig. Bladene falder 

af træerne og skifter farver. Noget vi godt kan lide i vuggestuen, er at kaste bladene op i luften og 

lade dem flade ned over os. Vi har lavet græskar med børnene og været ude og samle kastanje… 

Motionsdag: Vi har været med til motionsdag sammen med børnehave og skolen. En rigtig god dag 

hvor alle får bevæget sig. Dejligt at se hvordan de store hjælper de små, dette viser os at vi har et 

godt fællesskab her på stedet. 

Pynt til kirken: I forbindelse med BUSK-gudstjenesten, har vuggestuen og børnehaven malede engle 

og trolle tegninger som vi har været nede og hænge op i kirken. Her kom Trina Præst og sang et par 

salmer sammen med os. Lidt spænde at besøge kirken. 

Biblioteket: Vi har et forløb med de 4 ældste børn hvor de skal på biblioteket sammen med 

børnehaven en dag. 

Dukketeater: De ældste skal lave et lille dukketeater sammen med Annemette. Her laver de selv 

dukkerne og snakker om hvilket eventyr de skal lave. 

Eventyr: Hele vuggestuen vil her i november arbejde en dele med forskellige eventyr. Vi vil læse/ 

snakke om nogle forskellige eventyr. Vi skal tegne tegninger fra forskellige eventyr og hænge dem op. 

Jul: Det er også her i november at, vi begynder at lave julepynt. Vi skal lave julepynt til byens 

juletræ sammen med børnehaven og Sfoén. Juletræet skal vi hen og pynte sidst i november.  

Vi skal også lave julepynt til vores stue så der er pyntet fint op til vores bedsteforældredag onsdag 

den 30. nov. (HUSK AT VI DEN DAG LUKKER KL: 12.30. Pga.. personalet skal på 

førstehjælperkursus.) 

Igen i år vil vi få et juletræ, som skal stå på stuen i december. Det laver vi også selv pynt til. 

Billeder af jeres traditioner: I uge 46 vil vi gerne at børnene har nogle billeder med af hvordan I 

holder jul og nytår hjemme ved jer. (evt. billeder med af hvad i spiser? Danser i om juletræet? Får i 

pakkekalender, julekalender? Bager i småkager eller laver konfekt? Ovs…) 

 

Juleværksteder: Vi vil lave juleværksteder, hvor børnene skal rundt og prøve kræfter med 

forskellige ting. Dette gør vi i samarbejde med børnehaven. Vi vil være blandet på krys og tværs af 

vuggestuebørn og børnehavebørn. Der vil altid være et personale med fra vuggestuen og børnehaven i 

de forskellige grupper. Vi starter fredag i 47 fra kl. 9.30-11.00.  

 

 

 

 

 

 



Børnehaven: 

 

Tillykke til Mette 5 år, Noah 5 år Celina 4 år 

 

Det nye tema og Rullende værksteder: Vi har hen over de næste fire uger lavet små grupper som på 

skift kommer på tre værksteder. Her tegnes, læses og bevæges med inspiration fra fire eventyr. Vi 

har prøvet det før og børnene er glade for det. Når vi kommer hen i uge 47, begynder vi vores 

juleværksteder sammen med vuggestuen. Juleværkstederne vil være om fredagen. 

Motionsdagen sammen med skolen: Det var en rigtig god dag. I år prøvede vi noget nyt, som vi helt 

sikker vil videreudvikle på. To dejlige skoledrenge har for lang tid siden tilbudt deres hjælp til 

motionsdagen. Den dag blev det til at løbe rundt på skolens rute sammen med de ældste børn fra 

børnehaven. Det blev en kæmpe succes og børnene stod i kø for at komme med ud på skolens rute. 

 

Tøj der passer til vejret: Husk at tjekke op på, om jeres barn har skiftetøj og tøj der passer til 

vejret i deres kasser. Det er meget svingene med temperaturen og blæsten så vi har brug for et sæt 

termotøj og regntøj samt støvler. Det begynder så småt også at være nu hvor flyverdragten skal 

med, men det må i forældre også være med til at vurdere på.  

Husk kun fingervanter, hvis jeres barn selv kan tage dem på. 

 

“Udklædningsskabet”: Vi mangler prinsessekjoler til vores udklædning. Så ligger I eller kender nogen 

der ligger inde med dette og gerne vil donere dem til Børnehuset, tager vi glædeligt imod kjolerne. 

Traditioner hos jer og hjemme opgaver: I forbindelse med vores tema og forældresamarbejde vil I 

inden for kort tid får en seddel med hjem. Her står der nogle spørgsmål, som vi gerne vil have I 

sætter jer ned og svarer på sammen med jeres barn. 

 

 

 

 

 



Kalender Langsø Børnehus november 2022 
 Børnehaven Vuggestuen 

1. uge 44 Hallen  

2   

3  Tur dag, husk madpakke.                                   Hallen , Dukketeater  

Barselscafe i BH 9.30-10.50 

4   

5   

6   

7.uge 45 Hjerter tur/poter brætspilsdag        De ældste børn på biblioteket 

8 Hallen  

9 Forældrerådsmøde kl. 17.30-19.30 Forældrerådsmøde kl. 17.30-19.30 

Dukketeater  

10  Hallen 

11   

12   

13   

14 uge 46   

15 Hallen  

16 Tur dag, husk madpakke     Celina  Dukketeater 

17                                            Ninna  Hallen 

18   

19 Julemarked kl 10-15 Julemarked                                 

20   

21. uge 47 P-møde 16.30-19.00 P-møde 16.30-19.00 

22 Hallen  

23 Tur dag, husk madpakke Dukketeater 

24 Pynte byens juletræ Pynte byens juletræ 

25 Juleværksteder på tværs af BH og VG 

      

Juleværksteder på tværs af BH og 

VG        

26   

27   

28. uge 48                                               

29 Hallen  

30 Bedsteforældredag/ vi lukker kl. 12.00.  

( minus madpakker denne dag) 

Personale på førstehjælpskursus kl. 13  

                                Mette og Noah  

Bedsteforældredag/ vi lukker kl. 

12.00 

Personale på førstehjælpskursus kl13 

 


