
NYHEDSBREV   
Uge 49  2017 

Ugeplan uge 50 

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 en udvalgt gruppe 

Onsdag Luciaoptog fra skolen. Børn fra vuggestuen og børnehaven mødes i glassalen. Forældre 
er velkomne til at kigge med. 
Myrer + Frøer: julerundkreds kl. 08.30  
Myrer + Frøer: Julefrokost/nisseløb 
 

Torsdag Myrer + Frøer: julerundkreds kl. 08.30 
 

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

 
JULERUNDKREDS 
Juletraditionerne er igen i NaturMusen.  
Hver dag samles børnene i glassalen til 
julerundkreds. Her starter vi altid med en julesang, 
hvorefter nisserne Julius, Pyrus og Julie fortæller om 
de oplevelser de har haft hos de børn, der har haft 
dem hjemme. Forældrenes brev læses op og de ses 
tydeligt på de børn, det drejer sig om, bliver meget 
stolte og glade, når det er deres brev, der bliver læst 
op. 

Efterfølgende bliver der trukket lod om hvem der 
skal have nisserne med hjem næste gang.  
Derudover trækkes der også lod om hvem, der er 
heldige at få et honninghjerte med hjem. 
Forældrene kan se hvem der var de heldige på den 
lille tavle til venstre for pulten. 

En lille bøn: Når vi har samling kl. 8.30, bliver det 
den bedste oplevelse for børnene at de ikke bliver 
forstyrret af børn, der bliver afleveret. 



Børnene skal så vidt det er muligt afleveres senest kl. 08.30! 
 
LARVENYT 
Så blev det december. Tak for en hyggelig 1. dec. hvor 
mange var mødt op til klippe/klistre dag og hygge. 
Nu juler vi da også hver dag med nissen, julesange og 
pakken med små overraskelser. Rimet om nisse rød og 
nisse grå er også vældig populær. 

 
Nogle af børnene har også været med til at bage brun 
kager, smagt på dejen og andre oplevede duften.  
 



Vi voksne har også fået gang i pakkekalenderen fuld af overraskelser, stor tak til jer forældre for det. 
 
Vi arbejder stadig med læreplanstemaet “Krop og bevægelse” det gik desværre galt for Hector, da vi tumlede i 
puderummet. Han faldt, forstuvede foden og kravler nu afsted, stakkels Hector, vi ønsker ham god bedring og 
håber snart at se ham på benene igen. 
God weekend. Jette, Kathrine og Lenette 
 

JULEMANDEN PÅ BESØG 
 
Julemanden har helt sikkert været på besøg i 
NaturMusen. Vuggestuen har fået en xylofon, 
børnehaven har fået lægesæt og spil og SFO’en har 
også fået spil. 
 
 
 
 
KROPPEN I GANG 
Hver uge er både store og små i multisalen for at få kroppen rørt. Det kan være et godt alternativ til 
legepladsen de dage, hvor det både stormer og regner. 

 
 
 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 


