
                                                           

                                            

Nyhedsbrev ved Sommerfuglene 

I september måned har vi om emnet science.  

Målet er: 

 At børnene får kendskab til nye udfordringer. 

 At børnene lærer at eksperimentere med anderledes objekter. 

 At børnene bliver nysgerrige og bruger deres fantasi. 

Vi vil: 

 Lave forskellige forsøg. 

 Stimulere og udfordre sanserne.  

Dato:  

 D. 1 - 10 har vi indianer tema sammen med spirerne.  

 D. 6 siger vi velkommen til Thea, hun kommer inden fra tusindfryd. 

 D. 14 fotografering, nærmer info kommer. 

 Uge 38 tværs med tusindfryd (de mindste fra sommerfuglene og de største fra tusindfryd) 

 Uge 39 æbles uge. Hvis nogen har et æbletræ i haven som vi kan gå ud til, kommer vi gerne og 

snupper nogen æbler. Hvis der er for langt at gå for os, modtager vi også gerne en pose med æbler 

i. 

Covid-19 opdatering:  

 Der er ikke længere krav om at bære mundbind når I afleverer og henter Jeres barn i 

Dagmargården. 

 Det er igen muligt at medbringe kage, boller eller lignende, hvis man ønsker at dele ud på stuen, 

når Jeres barn har fødselsdag. 

 Vi henstiller stadig til, at i spritter hænder inden i går ind på gangen og at i hjælper jeres barn med 

at vaske hænder inden i afleverer på stuen - og at man ikke medbringer legetøj hjemmefra. 

 Det er vigtigt at sutter, drikkedunke og sovedyr vaskes hyppigt. 

 Vi har valgt på sommerfuglestuen, at fastholde at jeres barn skal afleveres i døren til stuen. Det har 

vi valgt da det bl.a. giver barnet en større selvstændighed, derudover er det vores oplevelse at 

afleveringen er nemmere for barnet når det foregår på denne måde. 

Husk: 

 Tjek op på skiftetøj i kasse, der skal være to sæt fra yderst til inderst. (undertøj, strømper, bukser 

og bluser) 

Med venlig  hilsen 

Inga, KV og Søs 


