
Juni på Spor A, B og C 
 
   

            Personale- nyt 

 Velkommen til Benjamin og Jonathan, som er studerende fra pædagogseminariet. 

De starter 1.-6. og skal være her ½ år frem. Benjamin skal være tilknyttet spor B og 

Jonathan skal være på spor C. 

 Børnehavepædagogerne Mette, Anne og Rikke har sidste arbejdsdag på Søhulen 

fredag den 28.-6. Tak for et godt samarbejde - vi kommer til at savne jer. 
  

Mandag den 3/6 0.C i ZOO fra 8:15 – ca. 15:00  

 

Tirsdag den 4/6 0.A i ZOO fra 8:15 – ca. 15:00 

 

Onsdag den 5/6 Grundlovsdag – Søhulen lukket 

 

Torsdag den 6/6     Mini-Søhulen har tur-dag om torsdagen. Husk rygsæk, drikkedunk 

    og tøj, der passer til vejret. Børnene skal være her senest kl.  

    9:00 og vi er tilbage på Søhulen senest kl. 14:00.  
 

Løbeklubben holder ”Mini Royal Run” kl. 14.15 for alle børn, der vil 

løbe eller gå en rask tur. Der er diplomer til alle børn, der ønsker 

at deltage. 

   

1.C pige-hygge kl. 14 – 16 

 

Fredag den 7/6 0.B i ZOO fra 8:15 – ca. 15:00  

 

Onsdag den 12/6 3. årgang café kl. 14 – 16 

 

Torsdag den 13/6     Mini-Søhulen har tur-dag om torsdagen. Husk rygsæk, drikkedunk 

    og tøj, der passer til vejret. Børnene skal være her senest kl.  

    9:00 og vi er tilbage på Søhulen senest kl. 14:00. 

 

  1.C drenge-hygge kl. 14 - 16 

  

Den 14/6 til den 15/6 Koloni for 3. årgang i Hune – nærmere besked på intra 

 

Onsdag den 19/6 3. årgang café kl. 14 – 16 

 

Torsdag den 20/6     Mini-Søhule børnene til Røverknolden. Husk rygsæk, drikkedunk,  

      tur- madpakke (ekstra stor), skiftetøj og tøj, der passer til  



      vejret. Børnene skal være her senest kl. 8:30 og vi er tilbage på 

    Søhulen ca. kl. 14. 

 

     3. årgang holder afslutning – Der er kaffe og kage fra kl. 15 – til 

17 i 3. klasserne 

 

Fredag den 28/6 Mini-Søhule afslutnings -fest. Børnene skal kun have en lille 

madpakke med. Søhulen serverer pizza  

  

Sidste skoledag inden skolernes sommerferie – Ju Bii.. 

 

Søhulens mål for kolonien: 

Søhulens pædagogiske mål er at børnene skal lære at indgå i socialt forpligtende 

fællesskaber. Vi ønsker derudover at give børnene et lille skub fremad i deres 

selvstændighedsudvikling. 

 

Vores koloni med overnatning og besøg i Fårup Sommerland er med til at: 

 Styrke det sociale sammenhold på tværs af årgangene, som vi i de sidste 4 år har 

arbejdet med 

 Danne nye relationer på tværs af årgangene 

 Styrke børnene i at overnatte udenfor komfortzonen (mor og far) men i en gruppe af 

kendte børn og voksne 

 Skabe nye udfordringer, såsom at finde rundt, spørge efter hjælp, hjælpe hinanden, 

få sine penge brugt på en måde så de holder hele dagen osv. 

 Lære børnene at overholde faste mødetidspunkter 

 

Spontane ture 
I sommerperioden optimerer vi de spontane ture ud af huset. Nogle gange tager vi en tur til 

søen og fodrer ænder, tager hen på de forskellige legepladser i nærområdet eller en tur til 

vadestedet og kigger efter insekter. Vil I være sikre på, at jeres barn er på Søhulen, når det 

skal hentes, skal I skrive klokkeslæt på Tabulex. 

 

Solcreme 

Endelig er solen fremme… såen ind i mellem. Frisk luft + forårssolen giver glade børn. 

Det er vigtigt med solcreme for at passe på vores børn. Vi forventer børnene er 

smurt med solcreme hjemmefra. Søhulen har solcreme, så vi kan eftersmøre i løbet af 

dagen om nødvendigt.  



Sommerferie 
Søhulen har ferielukket uge 29 og 30.  

 

Fra uge 27 har vi fælles morgenåbning på Spor B.  

 

Til de børn, der er tilmeldt i sommerferien, vil vi 

gerne, at I kommer senest kl.10 så der er mulighed 

for spontane ture og aktiviteter.  

                            Rigtig god 

sommerferie til alle ! 


