
Kære forældre! 
 
 
De små synger sammen: 
 
De største børn fra vuggestuen tager på biblioteket d. 13. september og deltager i De 
små synger sammen, som arrangeres i samarbejde med Sangens Hus. De skal synge 
sange om bier og en enkelt hvepseremse. 
Sangene vil blive akkompaneret af Kaj Thusgaard på guitar. 
I kan se og høre sangene her https://sangglad.dk/smaa-synger-sammen/ 
 
Derudover er Hallen startet op, hver anden tirsdag i måneden tager de ældste vuggestuebørn og 
dagplejen i hallen, hvor der bliver lavet en masse sjov med fokus på kropslig udfoldelse. 
 
Hele huset læser eventyr: 
 
Så er vi i fuld gang med at læse eventyr. Det er lidt forskelligt hvilken eventyr man læser på de 
forskellige stuer. Eventyrerne bliver efterfølgende bearbejde kreativt, det kan både være i ler, malet, 
tegnet eller klippet det vil også være forskelligt fra stue til stue. Børnene er glade for at få læst og 
mange er begyndt at lege eventyrerne, specielt De 3 bukke bruse er populært at lege. 
På tavlen ud fra stuerne kan i følge med i hvilken eventyr der bliver læst, eller også spørg på stuen, 
hvis i selv har lyst til at læse eventyret sammen med jeres barn eller blot tale med barnet herom. 
 
Frokostordning: 
 
Som der står i referatet fra bestyrelsesmødet, fortsætter frokostordningen de næste 2 år. Der var 
enighed i bestyrelsen om at ordningen skal fortsætte. 
 
Sommerfest: 
 
Det var dejligt at så mange deltog i sommerfest, det virkede som om at, børnene hyggede sig og nød 
at være her sammen med deres forældre.  
 
Lånetøj: 
 
Hjælp, vi mangler lånetøj både i vuggestuen og i børnehaven, det er især underbukser, bukser og 
strømper. Så hvis der er nogen der har noget liggende modtager vi det meget gerne. 
 
Hvis man har en undring: 
 
Hvis man støder på noget i dagligdagen når man aflevere eller henter sit barn, som man undre sig 
over eller har spørgsmål til, så er man altid meget velkommen til at komme ind på kontoret eller til 
at ringe, der er ofte en forklaring, eller en pædagogisk begrundelse. 

                          
Mange hilsner fra os alle i Bremdal Dagtilbud 

 
Annette Lacota 


