
NYHEDSBREV   
Uge 6  2018 

Ugeplan uge 7 

Mandag Sampasning mellem vuggestuen, børnehaven og SFO’en 

Tirsdag Sampasning mellem vuggestuen, børnehaven og SFO’en 

Onsdag Sampasning mellem vuggestuen, børnehaven og SFO’en 

Torsdag Sampasning mellem vuggestuen, børnehaven og SFO’en 

Fredag Sampasning mellem vuggestuen, børnehaven og SFO’en 

 
Ugeplan uge 8 

Mandag Alle: fastelavnsfest. Vi slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.* 

Tirsdag Larver, Myrer og Frøer: fortælletime kl. 08.30 
Humlebier: yoga i gymnastiksalen 
Frøerne: yoga i SFO’en 

Onsdag Myrer + Frøer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30 
 

Torsdag  

Fredag Myrer, Frøer og Humlebier: legetøjsdag** 

*Alle der har lyst kommer udklædte! 
**alle må medbringe 1 stk legetøj med tydeligt navn på.   
 
Efter en vel overstået dramauge og forestilling er 
det endelig vinterferie. 
Det blev til to fine film fra hhv. vuggestuen og 
børnehaven. Filmene skulle indgå i dramastykket 
som var en nytolkning af eventyret Narnia. 
Videoklippene kan ses her. 
http://naturmusen.dk/?page_id=798  
Humlebierne havde også en rolle i stykket, hvor de 
skulle være træer i skoven, som skulle advare Lucy 
og hr Tumnus, mod den onde snedronning. Alle 
gjorde det godt og var gode til at stå helt stille på 
scenen i lang tid. 

 
Hele børnehaven og nogle af vuggestuebørnene så med til generalprøven! 

http://naturmusen.dk/?page_id=798


LARVENYT 
Mandag var vi kreative. Vi fik tegnet hænder af på karton, nogle hjalp selv med blyanten, mens andre så forundret 
til. 
Efterfølgende malede de ældste "hænderne" kyllinge-gule. Børnene nyder at se deres æg med kyllingehænder 
hænge og pynt. Og vi har mange snakke om, vis hænder der hænger hvor. 

 
Tirsdag var alle de børn, der var kommet, med til fortællertime, hvor der blev rimet og sunget. Alle klarede det så 
flot, at være en del af en større gruppe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Nogle dage sanser vi bare mere end andre🙈” 
 
Onsdag startede vi op på at øve fastelavnssange: "Ka' du gætte hvem jeg er?" 
Og " fastelavn er mit navn..." og derefter var vi for 3. dag i streg på legepladsen,  

men denne gang med et skønt lag sne.. uha hvor alle nød det😍 
Torsdag var Hector Alfred og Tobias  med ovre og se dramastykkwet Narnia. 
Tobias så hele stykket og nød det. Alfred og Hector ville gerne hjem i vuggestuen 
igen. Det er osse en uvant situation, hvilket kan være svært at forberede dem 
på.. Den ellers trygge sal, er jo total forandret i disse dage. Mandag i uge 8 slår vi 
katten af tønden i vuggestuen. Det er helt frivilligt  om børnene er udklædte. 

Vi ønsker alle der holder ferie i uge 7 -GOD VINTERFERIE❄  
 
  



BILLEDER FRA UGEN DER GIK I  BØRNEHAVEN 
 

 
 

 
GOD WEEKEND 

KLAUS 


