
Nyhedsbrev skovtorvet februar – marts 2019 
 

”Sne flokke kommer vrimlende……..” 

Varmt tøj: 

Nu må den sne snart komme så vi kan få gang i nogle ordentlige snemænd og koner ! og med 

sne og kulde hører sig også kolde kroppe, fingre og tæer 

HUSK derfor tøj efter vejret, det vil være dejligt hvis der altid ligger en tyk trøje, luffer og en 

varm hue i rummet, sammen med flyverdragt og varme støvler. Derudover godt med skiftetøj. 

I den forbindelse skal vi oplyse om at, børnene ikke må bruge følgende i børnehaven: 

halsedisser, halsrør og tørklæder. 

 

Legetøjsdag: 

Vi har, de sidste mange år, haft legetøjsdag den sidste fredag i måneden. Vi vil dog indtil 

sommerferien afprøve et nyt koncept, da børnene jo ser frem til denne dag og ofte bliver 

skuffede når der så er en helligdag eller andet og legetøjsdag bortfalder. 

Indtil sommerferien vil vi stadig have legetøjsdag den sidste fredag i måneden, men skulle 

denne dag være en helligdag/helligdag, vil legetøjsdag ligge fredagen før. 

Vi vil i den forbindelse opfordre jer forældre til kun at give jeres barn/børn legetøj/bamser ol 

med denne dag, da vi oplever at garderoben i perioder indeholder rigtig meget små-

nips/bamser/biler/traktorer/dukker og meget andet. Vi har forståelse for, at det kan være 

nemmere at aflevere sit barn med disse overgangs faktorer, men vi oplever også at barnet kan 

have svært ved at flytte fokus fra tingen i garderoben og indgå i legerelationer med de andre 

børn. 

 



Fastelavn: 

Fastelavn bliver afholdt Fredag d. 1. marts. Børnene må gerne komme udklædt og evt 

sminkede denne dag. Vi skal slå katten af tønden, synge, hygge og kåre årets katte konger og 

dronninger. 

 

Påske: 

Som de sidste par år, vil vi påske hygge og vi udsmykker Brugsen, og I må gerne hente 

udsmykningen i Brugsen lige før eller efter påske. 

 

Onsdage på skovtorvet: 

Om onsdagen arbejder vi på tværs af stuerne, Haren og Ræven.  

Alle de ældste børn, dem der skal i storebørns gruppen til august, er i spejder hytten og går kl 

9.00-13.30 

Alle de yngste børn har musik og er opdelt i 2 hold, på tværs af de 2 stuer, og vi begynder 

efter en fælles samling kl 9.00-11.00 

Det er derfor vigtigt at dit barn er i børnehaven før kl 9.00, så der er tid til hhv at få tøj på og 

fællessamling. 

 

Voksne februar-marts: 

Haren: Maria, Anette, Pia, Malou, Naya 

Ræven: Kirsten, Trine, Rasmus, Thomas (vikar i februar), Jeanette (fastansat fra 1. marts). 

 

 



Tyggegummi: 

Tyggegummi pakker kan være en fristelse at have i lommen, så vi ser gerne det bliver i bilen. 

 

Turdage: 

Mandag har Ræven turdag, vi går kl 9.00 

Torsdag har Haren turdag, vi går kl 9.00 

 

SMTTE: 

Vores SMTTE model, hvor I kan se hvad tema vi arbejder med og ud fra, hænger tilgængeligt 

på skovtorvet.  

Januar/februar arbejder vi med Natur 

Marts/april arbejder vi med Kulturelle udtryksformer 

 

Nu glæder vi os til en masse sne, musik, spejderturer, fastelavn og påske, og alt det 

indimellem. 

Tak for et altid dejligt samarbejde skal lyde til jer forældre ! 

Hilsen Skovtorvet 

 


