
NYHEDSBREV   
Uge 21 2018 

Ugeplan uge 22 

Mandag Humlebier og Frøer: skovdag* 

Tirsdag Humlebier: musik og samling derefter besøg i 0. kl. 
Myrer og frøer: aktivitetsdag på VIA i Holstebro – børnene skal være i børnehaven 
senest kl. 08.30!* 

Onsdag Myrer + Frøer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30 

Torsdag skovdag 

Fredag  

*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
 
NY VUGGESTUE/MYRE AFDELING FRA AUGUST 
Som bekendt bliver børnetallet i vuggestuen kraftigt forøget fra 1. august. Vi når op på 14 børn og det er 
der ikke plads til i de små lokaler. 
Planen er at lave nuværende børnehavestue om til en småbørnsgruppe bestående af de ældste fra 
vuggestuen og de yngste fra børnehaven. Der vil så blive lavet en dør ud til børnehaveindgangen, så der 
kan blive trygt og roligt for de små. 
Vi er i den forbindelse i gang med at søge en ny medhjælper der skal være delvist i yngste- og delvist i 
mellemgruppen. Hvis der skulle gå en potentiel kommende pædagogmedhjælper rundt derude et sted, 
hører vi gerne derom. 
Personalet bliver fordelt på de nu tre afdelinger således at Jette, Maria og ny pædagogmedhjælper, skal 
være sammen med de 8 yngste børn. Lenette, Emma, Line og den ny medhjælper skal være i 
småbørnsgruppen. I den ældste afdeling bestående af ældste myrer og Frøerne bliver det Bodil, Inge og 
Patrick, der kommer til at styre. 
Da vi stadig er et forholdsmæssigt lille sted, vil der i 
morgen og eftermiddagstimerne være 
sammenkøring af de enkelte afdelinger afhængigt af 
børnegruppen, mødetider og behov. 
 
LARVENYT 
Så fik vi igen en uge med dejligt vejr, hvor vi bare nyder 
det på legepladsen både store og små, der er jo også 
altid noget at se på med alle de store maskiner. Det er 
sjovt at se, hvordan de små undersøger, græs, blomster, 
sand m.m.  

 
Vi har også malet med pensel og vand på væggen, at 
opleve hvordan vandet løber ned af væggen og sjaske 
med det er en sjov og god sanse oplevelse. 
 



 
 
 
 
 Vi synger næsten hver dag om I haven står et pæretræ, hvor 
fuglene de søger læ, børnene er gode til fagterne. Se Malthe laver 
pæretræ.  
 
Bevægelse og musik hører altid sammen i vuggestuen. Det er kun os 
voksne der kan sidde stille og synge en sang. I mange ikke vestlige 
lande forbindes det at synge med at bruge kroppen. Det lader sig 
ikke gøre at synge uden at bevæge sig. Noget der måske ligger dybt i 
os alle, men som vi er blevet opdraget til at undertrykke i det 
moderne vestlige liv. Men for børn er denne trang til at bevæge sig 
med musikken helt uadskillelig.  

Se denne lille video med løb til musik og sjov med rasleæg. 
Sjov og spas i vuggestuen  
 
 
 

 
 
 
EN FORUNDERLIG OG EVENTYRLIG DAG 
Tirsdag tager myrer og frøer med bussen til VIA i Holstebro, hvor en flok førsteårsstuderende på 
pædagoguddannelsen har tilrettelagt en aktivitetsdag for børnehaver i og omkring Holstebro. 
Jakob (vores gamle medhjælper) har sørget for at vi blev inviteret med. Se opslag på tavlen ved indgangen! 
Børnene skal både være ude og inde i løbet af dagen. Husk derfor praktisk tøj. Børnene skal selv have 
madpakker med. 
Børnene skal være i børnehaven senest kl. 08.30. Vi er hjemme igen ca kl. 13.30 
Erfaringen viser at de børn, der plejer at sove til middag falder i søvn på vej hjem i bussen. Hvis de 
sovende børn kan sove videre når vi komme hjem, bliver de selvfølgelig puttet, men mange vil nok ikke 
være til at få i seng igen. 
 
BLOMSTENSDAG 
Traditionen tro havde vi onsdag ”Blomstens dag”, 
hvor alle medbragte en blomst til udplantning i en 
af vores mange blomsterkummer. 

Der er stor stolthed forbundet med det at have sin 
egen blomst med og være med til at sætte den i 
jorden. Børnene får ejerskab for de blomster vi har 
og lader formegentlig blomsterne stå, så de kan 
pynte hele sommeren igennem. 

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


Det bliver til mange snakke om blomster på sådan en dag. Hvad hedder blomsten, hvilken farve har den, 
bliver den høj eller lav, hvad skal der til for at en 
blomst kan vokse osv. 
Det at vande blomsterne går mange meget op i. I det 
dejlige sommervejr vi har lige nu, visner blomsterne 
hurtigt, hvis de ikke får vand. 

 
 

 
LEGETØJSDAG 

Legtøjsdag er noget de fleste ser frem til. Det at 
kunne vise noget at sit eget yndlingslegetøj frem er 
noget ganske særligt. Man kunne forestille sig, at der kunne gå prestige i at have det bedste legetøj med, 
men det er ikke det vi oplever. Vi oplever derimod børn, der er stolte over sit legetøj og gerne deler med 
kammeraterne eller bruger det i en leg sammen 
med noget af børnehavens legetøj. 
 

 
GOD WEEKEND 

KLAUS 


