
NYHEDSBREV   
Uge 50  2017 

Ugeplan uge 51 

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 Larverne: kl. 09.15 julegudstjeneste i Nr. Omme kirke 
Myrer + Frøer: kl. 10.00Julegudstjeneste i Nr. Omme kirke 
Alle spiser risengrød til middag (husk at glemme madpakken) 

Torsdag Sampasning – vuggestuen børnehaven og SFO* 

Fredag Sampasning – vuggestuen børnehaven og SFO* 

*Sampasning betyder at børn fra vuggestuen, børnehaven og SFO’en i højere grad er 
sammen i løbet af dagen. Personalet er også reduceret, så vi kan få afviklet ferie m. m.. 
 
JULENS TRADITIONER 
Onsdag blev to af de årligt tilbagevendende begivenheder Luciaoptog og julefrokost afholdt i NaturMusen. 

 
Hvidklædte skoleelever med lys i håret og hænderne 
kom forbi en mørklagt glassal fyldt med spændte børn 
og voksne. Både børn fra vuggestuen og børnehaven 
fulgte optoget tæt og alle var gode til at være helt stille 
mens den stille sang fra optoget fyldt lokalet. Dette blev 
endnu en af de for NaturMusen kendte stunder, hvor 
børn fra vuggestuen, børnehaven, og skolen spiller 
sammen. En smuk understregning af at det vi gør virker! 
 

 
 

 
Efterfølgende var Myrer og Frøer ude på et knap så højtidelig men dog rigtig sjovt nisseløb, hvor der skulle 
findes farvede mælkelåg på legepladsen. Præmien var en lækker skumjulemand.  

 
Samtidig var julebordet ved at blive dækket og sikke da en overflod af mad. Der blev rigtig smovset og der 
var helt sikkert ingen, der gik sultne fra bordet den dag. 
 
  



 
 
FORÆLDREMØDE DEN 11. JANUAR 
Som jeg i et tidligere fredagsbrev nævnte afholder vi torsdag den 11. januar 2018 forældremøde for alle 
forældre i NaturMusen. 
Vi mødes i SFO-lokalet kl. 19.30 til en fælles 
velkomst fra forældrerådet og undertegnede. 
Derefter vil vuggestueforældre gå for sig selv, hvor 
personalet i vuggestuen vil informere om hverdagen 
og give mulighed for at diskuter aktuelle emner. 
Personalet vil gerne sætte fokus på madpakker og 
på musik og hvad musikken kan. 
 
Børnehaven vil fortsætte i SFO-lokalet ligeledes med 
diskussion af aktuelle emner og almindelig info. 
Emnerne i børnehaven vil bla.a. være sprog og 
sprogbrug. 
 
Derudover har forældrene fra begge afdelinger mulighed for at stille spørgsmål til det vi gør, men også 
komme med forslag til det de gerne vil have mere af eller måske helt nye tiltag. 
Mødet slutter kl. 21.00! 
 
LARVENYT 
Så kom sneen endelig, og vi kunne komme ud og slæde i stedet for at få slæde tur herinde på vattæppet. Mærke 
lidt på sneen og bare det at se, det er blevet hvidt. 
Mange nye gode sanseindtryk og oplevelser. 

Vi har også tumlet i puderummet og havde fokus på 
begreber, vi sang hvem vil være med til at hoppe, kravle, svømme, løbe, osv. men det bedste var nu at løbe, det 
skulle vi igen og igen. Vi gjorde til trommerytmer, som styrker børnenes lyst til at bevæge sig. 
Vi har jo nissen, som hver dag har en pakke til os og nu er flere af børnene da også blevet bevidst om pakken. Så 
det er en lille hyggestund. 

Mød op til forældremøde – Det er dit barns hverdag det gælder! 



Hector, Alfred og Max skal med til julegudstjeneste d. 
20. dec. vi går herfra kl.8.45. er der nogen, der har lyst 
til at deltage, er I velkommen. Når vi kommer hjem er 
der lavet risengrød, så børnene skal ikke have 
madpakke med denne dag.  
1. januar starter der en ny dreng i vuggestuen, han 
hedder Tobias. 
 
 
 
 
 
 
 

 

DRILLERIERNE ER SLUT FOR I ÅR. 
De tre drillenisser Pyrus, Julius og Julie har nu været rundt hos næsten alle børn i børnehaven. Der er rigtig 
blevet drillet og hygget og det er ikke småting hvad nisserne har lavet og hvad børnene har oplevet. Flere 
gange blev mælken farvet rød, sko blev fyldt med 
pebernødder, toiletpapir blev rullet ud og hængt op. 
Jo nisserne har hygget sig og det har børnene også. 
Der er ingen tvivl om at det betyder rigtig meget for 
børnene at få nissen med hjem. Selvom man måske 
ikke bryder sig om at være i centrum, har børnene 
nissen, som det man taler om og det bliver pludselig 
ikke så svært at stå frem. Det at kunne stille op og 
være den alle kigger på, er noget der skal øves rigtig 
meget, når skoletiden kommer – ikke mindst i 
Grønbjerg Friskole. Det er derfor ikke så ringe at øve 
sig allerede i børnehavealderen. 
 
SNELEG, LÆGELEG OG HØJTLÆSNING 
…Jo der sker lidt af hvert på sådan en helt almindelig uge. 

 
 
 
 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 


