
HOPPE 
FÅR 
NYE 
VENNER 



Det er morgen og Hoppe 
glæder sig til at komme 
i Hulahoppen.

Den skal gerne 
være der 
senest 
kl. 9.00 
hver dag.



Hver dag når Hoppe 
kommer i Hulahoppen, 
så skal mor eller far lige 
hen og se på info skærmen, 
om der er nogle beskeder. 



Hoppe har nogle gange 
en fridag fra Hulahoppen.

Når det sker, så har Hoppé s 
forældre om morgenen skrevet 
en sms eller ringet til de voksne, 
så de ved besked.



Hoppe elsker at lege 
og kan rigtig godt li´ 
at blive beskidt….
 
Men det gør ingenting, 
når bare den altid har 
regntøj, indesko og skiftetøj 
med i Hulahoppen, 
hvor man har sit eget 
skab til sit tøj. 



Hoppe kan nogen gange
godt finde på at smide 
sit tøj og sine sko 
rundt i Hulahoppen. 

Derfor har Hoppé s 
forældre skrevet navn 
i tøjet og i skoene.



En dag havde Hoppe 
det skidt, derfor kunne 
Hoppe desværre ikke komme 
i Hulahoppen, men måtte vente 
til den blev rask igen. 

Hoppé s forældre ringede til 
Hulahoppen og sagde 
at den var blevet syg. 
Hoppé s forældre fortalte, 
hvad Hoppe fejlede. 



Hoppe elsker at være 
sammen med sine venner, 
de leger ude og inde hele dagen.

Inden Hoppe skal sove om 
aftenen, så tænker den på sine 
venner i Hulahoppen og smiler 
lige inden den falder i søvn. 

Man bliver nemlig glad 
af at have gode venner.  



Hoppé s forældre skal huske 
at sige til en af de voksne i 
Hulahoppen, hvis den bliver 
hentet af en anden end 
den plejer.  



Hoppe skal hjem nu og 
skynder sig derfor hen til en 
af de voksne i Hulahoppen 
for at sige farvel.
» Farvel og tak for i dag « 
siger den voksne. 
Hoppe siger » Jeg glæder mig 
til vi ses igen i morgen. «



GLÆDER 
MIG
TIL VI
SES


