
Maj på Spor A,B og C 
 

 

Personale 

Nina (studerende på B) skal tilbage til seminariet og blive -om muligt- endnu klogere.  

Nina´sidste dag på Søhulen er onsdag den 29/5 2019.  

Vi ønsker Nina held og lykke i fremtiden.  

 

Velkommen til Benjamin og Jonatan, der er pædagogstuderende og starter i Søhulen 

den 1.-6. 19.  Begge skal være her i et halvt år. Benjamin er tilknyttet spor B og Jonatan  

er tilknyttet spor C. 

 

Mini-Søhulen 

Mini -Søhule børnene er kommet rigtig godt i gang. De trives på hele Søhulen og de 

fleste har helt styr på de aktiviteter, der bliver tilbudt i dagligdagen – samt hvilket  

personale, der hører til de enkelte spor.  

 

 

Aktiviteter 

0nsdag den 1/5 3. årgangs cafe´ kl. 14-16 

Drengene på besøg i Søklubben kl. 14 - 16 

 

Torsdag den 2/5 Løbeklub for tilmeldte børn kl. 14 – kl. 15 

 Søhule –aftens-fest for 1.C kl. 17:30-20 

 

Tirsdag den 7/5   3.A piger og 1.A piger i skolekøkkenet. Vi er færdige kl. 16:30

  

Onsdag den 8/5  3. årgang - Fællestur til Bjergets legeplads kl. 14 – 16 

 

Torsdag den 9/5 Løbeklub for tilmeldte børn kl. 14 – kl. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Uge 20 og 21 er UDEUGER 

 

Alle børn og voksne er ude fra kl. 14, hvor vi laver forskellige 

aktiviteter. Der kommer daglig information 

på tavlen ved 0. klasses gang.  

3. årgang bibeholder deres onsdags café og 

løbeklubben bliver åbnet op for alle, der har 

lyst til at løbe med.  

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 15/5 3. årgang cykeltur kl. 14 – 16 

 

Onsdag den 22/5 3. årgang besøg på Ældrecentret Mastruplund – afslutning 

 

Fredag den 24/5  Overnatning med Søhulen for 2.C  

Indbydelse kommer senere 

 

Mandag den 27/5 Forældrekaffe for 00.C fra kl. 14:30 – 16:30 i 

00.C´s klasse 

 

Tirsdag den 28/5 Forældrekaffe for 00.B fra kl. 14:30 – 16:30 i 

00.B´s klasse 

 3.A drenge og 1.A drenge i skolekøkkenet. Vi er færdige kl. 

16:30 

 

Onsdag den 29/5 Forældrekaffe for 00.A fra kl. 14:30 – 16:30 i 

00.A´s klasse 

 

Onsdag den 29/5 3. årgangs cafe   

  Løbeklub for tilmeldte børn kl. 14 – 15 

 

Den 30. og 31. maj Kr. Himmelfartsferie. Søhulen lukket 

 

 



 

 

Koloni 2018 

Fredag den 14/6 til 

lørdag den 15/6 tager vi 

på koloni med 3. årgang.  

Nærmere info. kommer 

senere.  

 

 

 

 

 

 

Solcreme 

Endelig er solen fremme…... sådan da … Frisk luft + forårssol giver 

glade børn. Det er derfor vigtigt med solcreme for at passe på vores 

børn. Vi forventer, at børnene er smurt med solcreme hjemmefra. 

Søhulen har solcreme, så vi kan eftersmøre i løbet af dagen om 

nødvendigt.  

 

Sommerferie reminder  

Husk at I skal give besked om Jeres barns 

sommerferie (gælder dog ikke koordineret pasning, da tidsfristen er 

overskredet).  

 

Alle, også Mini –Søhule forældre skal krydse af om barnet holder ferie 

på Tabulex. Tidsfristen for tilmeldningen til ferien er den 3/6 2019. 

Melder I ikke tilbage inden tidsfristens udløb går vi ud fra at barnet 

holder ferie. 

 

 

Forårs - hilsner fra personalet i Søhulen 
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