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Uge 48  2017 

Ugeplan uge 49 

Mandag Myrer + Frøer: julerundkreds kl. 08.30 
Larverne: gåtur/på legepladsen 
Frøer + ældste myrer: i gymnastiksalen. 

Tirsdag Myrer + Frøer: julerundkreds kl. 08.30 
Frøer musik – samling kl. 08.10 
Larverne: i gymnastiksalen 
Yoga for: Tilde, Vigga, Benjamin, Venja, Isabella og Sissel. 

Onsdag Myrer + Frøer: julerundkreds kl. 08.30 
Larverne: sang og musik 
Frøer: trin for trin 

Torsdag Myrer + Frøer: julerundkreds kl. 08.30 
 

Fredag Myrer + Frøer: julerundkreds kl. 08.30 
Myrer og Frøer: Legetøjsdag 

 
LARVENYT 
Allerførst! Et stort Tillykke ønsker vi Anne Dorthe med den lille pige, og Max + familie med lillebror. 

Vi siger velkommen til Emma som starter i dag, samtidig har vi sagt farvel til Paz, som er flyttet😰 
Her i december vil vi hver 
dag synge julesange, 
bagefter har julemanden, 
som står på reolen en lille 
pakke til os. I pakken kan der 
være saltstænger, rosiner, 
små kiks eller figenstænger, 
børnene får lov til på skift at 
pakke pakken op. Vi spiser 
det sammen med den 
sædvanlige frugt. 
 
 
 
 

I tirsdags fik alle en rigtig god sanseoplevelse, 
puderummet blev fyldt med små bolde, så 
blev der ellers hoppet, kastet, trillet, øvet 
balance og set på farver. Disko lysene var også 
tændt til stor fornøjelse for især de mindste, 

som kigger og prøver at fange lysene.😀 

Der hoppes og rulles hver dag i 

vuggestuen. Der er altid mulighed for at 

træne balancen. 

Se videoen her! 
 
Musikken er der altid i vuggestuen. 
Se klippet her! 

http://naturmusen.dk/wp-content/uploads/2017/12/Vuggestuerul.mp4
http://naturmusen.dk/?attachment_id=888


JUL JUL JUL 
 
…Hvor man end sig vender hen, så er det jul og jul igen. Og jul og jul og jul og jul og jul igen. 
Onsdag blev der hentet pyntegrønt og juletræ ved Højmose planteskole, torsdag blev juletræet rejst og 
fredag kulminerede det hele med juleklip, knas og hygge. 
Se billeder fra dagen her! 

 
Grønt til juledekorationer hentes!  Juletræet fældes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONALENYT 
Bolette er sygemeldt frem til 1. jan. 2018. Derfor er Kathrine tilbage i vuggestuen og Sofie (vikar) tager sig 
af Inges timer i hhv. børnehave og SFO 
 

 
GOD WEEKEND 

KLAUS 

http://naturmusen.dk/?page_id=885

