
Nyhedsbrev fra Maxier 

 

Velkommen til Maxistuen. 

 

Endelig sluttede sommerferien, så Maxi kunne begynde på stuen. 

Maxierne valgte deres rum i garderoben og fik flyttet alle deres ting ned 

i maxigarderoben. I starten skal de nok have hjælp af jer forældre til at 

holde orden op rummet.  Vær rar lige at tjekke om der er skiftetøj nok 

til dette våde vejr.:-)  

 

Maxierne har fået egen skuffe på stuen, hvor de kan putte tegner m.m. i . 

 

Samling 

Vi har samling kl. 9. Det er vigtigt at børnene er her inden kl. 9. Det 

forstyrrer, hvis I kommer midt i samling. Ellers vent til kl.9.20, så er vi 

færdige. 

 

Ved samling snakker vi om ; dagen idag, hvad skal vi lave, og hvilken dag 

det er ( dato, årstider) 

Vi skal også have om Rim og remser, fri for mobberi, øve turtagning, så 

alle får lov at komme til orde. Hvis børnene har noget, de gerne vil vise, 

må de gerne tage det med til samling. 

 

 

Faste pladser 

Maxierne har faste pladser til samling og når vi spiser frokost. Så ved de 

hvor de skal sidde og ved hvem. De har også fast turmakker, når vi går på 

tur.Det giver børnene ro , og de behøver ikke at bruge deres 

opmærksomhed på at finde ud af hvor de skal sidde. 

 

August måned 

I august måned har vi om ”mig og min familie”. Børnene skal tegne sig selv 

og deres familie og fortælle om deres tegn til samling. 

Vi snakker om, hvad deres  mor og far hedder . 



Det vil være en god ide at tage jeres huse med eller få dem lavet. 

Husene får børnene med hjem, når de er færdig med at gå i børnehave. 

 

Vi vil også fokus på legerelationerne i gruppen så, alle har nogen at lege 

med. 

 

 

Strukturen 

 

Mandag: laver aktiviteter hjemme eller i gymnastiksalen 

 

Tirsdag: Laver aktiviteter hjemme 

 

Onsdag: Turdag. Vi går kl. 9. så vær her senest kl 8.30 

 

Torsdag: Fælles udedag med resten af børnehaven, hvor vi laver bål. 

 

Fredag: laver aktiviteter hjemme/ lege dag. Voksne mødedag. 

 

Aktiviter hjemme kan være legegrupper, værksted, selvvalgte 

aktiviteter, arbejde med et emne eller meget andet. 

Kig på billederne på daycare , som I kan bruge som inspiration til at 

snakke med jeres barn om hvad vi har lavet . 

 

 

I er altid velkommen til at henvende jer til os, hvis I har spørgsmål eller 

andet. 

 

Med Maxi hilsner 

 

Maria, Katrine og Line 

  

 


