
NYHEDSBREV   
Uge 46  2017 

Ugeplan uge 47 

Mandag Larverne: gåtur/på legepladsen 
Frøer + ældste myrer: i gymnastiksalen. 

Tirsdag Frøer musik – samling kl. 08.10 
Larver og myre: Fortælletime kl. 8.30 
Larverne: i gymnastiksalen 

Onsdag Myrer og Frøer: Fortælletime kl. 8.30 

Torsdag   

Fredag  

Obs! I november kan man ikke helt regne med ugeplanen, da vi også laver julehemmeligheder! (shhh!..) 
 
AT VÆRE I CENTRUM 
Når man har fødselsdag er det samtidig dagen hvor 
man er i centrum. Det kan for nogen være en rigtig 
god fornemmelse at være den alle interesserer sig 
for og ser på. 
Ligesom Georgios her, får alle en mandala-malebog 
og det er altid en stor ære, at få lov til at være den, 
der skal give gaven.  
Fødselsdagssang hører også med til en rigtig 
fødselsdag. 
Ofte vil børnene gerne have noget med til 
formiddagsfrugten. Det kan være kage, frugt, 
rugbrødsmadder eller noget helt fjerde. Vi vil gerne 
begrænse mængden af sukker i børnehaven, men vi 
vil heller ikke være så firkantet at det slet ikke må finde sted. Det er da lækkert med kage, men frugt er 
også godt! 
 
SANSNING 
Vi laver jævnligt en stor portion hjemmelavet 
modellervoks, som børnene elsker at lave til små 

figurer, kager osv. (Opskriften kan ses her!) 
Mange af især de yngste er tydeligt meget fascineret 
af konsistensen og kan bruge lang tid på bare at 
sanse det bløde materiale. 
 
Og netop at sanse er der ekstra fokus på i 
vuggestuen lige nu. 
I ugens løb har børne være samlet om et lille spil, 
hvor de skal mærke på forskellige materialer og 
undersøge forskelle. 

http://naturmusen.dk/?page_id=839


 

 
Det er gennem sanserne vi lærer, så det er vigtigt at 
børn får lov til at stifte bekendtskab med mange 
forskellige materialer. Se, lugte, smage og mærke. 

  
Udendørs er der rig mulighed for at sanse. 
Et bål, der bliver tændt kan lære en meget. Mærk på 
træet om det er vådt eller tørt, lugten i næsen, når 
tændstikken bliver strøget og når der går ild i aviser, 
vådt træ eller blade. 
Da vi torsdag vendte den store træstamme ved 
bålstedet rundt, var der et mylder af liv nedenunder. 
Alle ved hvordan råddent træ lugter og hvordan en 
regnorm føles, men det ved vi kun fordi vi har prøvet 
at lugte og røre. 
 

 
”DEN FRIE LEG” 

 
Denne uge har været lidt lavt bemandet, men det har givet masser af muligheder for at børnene selv 
kunne finde på hvad de skulle lave. Den såkaldte frie leg er overordentlig vigtig for børns udvikling af 
specielt sociale kompetencer. Det er her børnene skal finde på, give hinanden plads i legen og løse 
konflikter. 
 
 
 
 



JULEKLIPPEDAG 
Fredag den 1. december har vi juleklippedag i NaturMusen samtidig med at skolen også har det. Så der 
kommer til at ”dufte” af jul i hele huset. 
Hos os vil der være mulighed for få lov til at klippe- og klistre i glassalen, lave juledekorationer i SFO’en 
samt få lidt godt til ganen i julecaféen i børnehaven. 
I vuggestuen vil der også være klipperier afpasset til denne aldersgruppe. 
Forældre/bedsteforældre/onkler og tanter er velkomne mellem kl. 9.00 og 12.00. 
Hvis man ønsker at få en juledekoration med hjem, må man medbringe et lys og eventuelt lidt ekstra pynt. 
I caféen vil der være kaffe, the, saftevand, pebernødder og æbleskiver til alle. 
 
DRILLENISSER MED HJEM 
Snart er det december og med december følger også drillenisser. 
I børnehaven vil der igen i år være drillenisser på spil. Hver dag tager nisserne Julius, Julie og Pyrus med 
et barn hjem for at se hvordan de bor. Men nogen gange er de ude på ballade og laver fjollede eller 
hyggelige ting. 
Forældrene skal skrive et lille brev om, hvad nissen har lavet, som børnene kan få med tilbage i 
børnehaven den følgende dag. 
Jeg vil gerne opfordre til at man holder drillerierne på et niveau, hvor I juletravle forældre kan være med. 
Der skal ikke nødvendigvis ske en hel masse. Men lidt er nu sjovt.  
 
PERSONALEROKERING 
I forbindelse med Inges sygemelding og et fald i børnetal i vuggestuen, har vi været nødt til at omfordele 
personalet en smule. 
Kathrine er flyttet fra vuggestuen til børnehaven og SFO’en. Hun får dog nogle få timer i vuggestuen til 
december. 

 
GOD WEEKEND 

KLAUS 


