
NYHEDSBREV   
Uge 48 2018 

Ugeplan uge 49 

Mandag Udegruppe (myrerne + Andreas og Simon)* 

Tirsdag Myrer og Frøer: fortælletime 
Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + samling i gymnastiksalen 

Onsdag Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime 

Torsdag Udegruppe (Humlebierne) førstehjælp i hallen 

Fredag Legetøjsdag.  

*I vinterhalvåret har vi oprettet to ugentlige udegruppedage hvor grupperne sammensættes fra gang til 
gang. Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
 
JUL – VINTER OG KULDE 
Ja nu er det blevet jul i NaturMusen 

 
Fredagens juleklippedag har sat sit præg på 
vuggestuen og børnehaven og alle er nu klar til at 
julehygge hele december. 
Kulden har/ også trængt sig på og det er en god idé 
at kigge tøjkassen igennem. Der skal bruges mange 
tørre bukser og strømper i denne tid.  
Husk på at varme og tørre børn leger bedre! 
 
Se flere billeder fra juleklippedagen her! 

Der ligger også en lille video fra vuggestuen, hvor der bliver danset juledans. Se den her!  

http://naturmusen.dk/?page_id=755
http://naturmusen.dk/?page_id=798


SKOLEINDSKRIVNING 
Tirsdag den 22. januar er det tid for at skrive sit barn 
i skole.  
Lige nu foretages der såkaldte SPU’ere i 
Humlebigruppe. Dette er en Skole Paratheds 
Undersøgelse som har til formål at sætte lys på alt 
det, førskolebarnet har rigtig godt styr på og 
selvfølgelig også det, som barnet har brug for lidt 
hjælp til, for at blive klar til skole. 
Undersøgelsen danner baggrund for en samtale 
forud for skoleindskrivningen. 

 
 
NYT FRA LARVERNE 

Vi har i denne uge sagt velkommen til Anne 
Dorte, det er gået rigtig fint, vi er godt igang 
med at lære hinanden at kende både store 

og små. 
Nu er Ida I. også fyldt et, så har vi kun Nor, som er under 
et år og Astrid, som starter på mandag. 

I vuggestuen sanser vi med hele kroppen, Andrea 
undersøger lige, hvordan det føles at få havregrøden 
ned over ansigtet. 

Lærke, Alma og Asger tumler og giver knus og kram i 
sofaen, dejligt med børn der er glade for hinanden. 
 
Når man kommer op af middagssøvnen, er det trygt og 
godt at sidde hos en voksen, så man kan vågne stille og 
roligt. 
 
 
December i vuggestuen: 
Hver dag i december har den lille nisse en pakke med, som børnene på skift får lov til at åbne. 
Der vil som regel være lidt spiseligt i pakken, så alle kan få lidt rosiner, en pebernød eller noget helt andet. 



 

UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN 
Torsdag var Humlebierne på grunden og på Søgård grunden. 
Børnene hjalp hinanden med at slæbe tunge rafter på toppen af bakken og byggede er 
skib deroppe. De rullede mange ture med at bakken og senere var vi på den anden side 
for at se på stier og bakker og 

især på mudderhuller med is på. Vi tændte bål og 
kiggede på at isstykkerne langsomt smeltede. 
Vi blev temmelig våde og beskidte af mudder og 
blev opmærksomme på mange af naturens 
sanseindtryk. 
Også Frøerne var på Søgårdgrunden mandag. Børnene 
nød at løbe op og ned ad bakkerne på den nye BMX-
bane. 
Alle følger hver dag nøje med i, hvad Ejner laver med de 
store maskiner. Det er en fornøjelse at se, hvordan 
byens nye park så småt tager form og med tiden bliver 
et godt fristed for byens beboere og børnene i 
vuggestuen, børnehaven og skolen. 
 
Vi har fået nogle nye spil i børnehaven. Der er blevet 
spillet rigtig meget, hvor det at følge fælles regler og 
vente på tur blev trænet. 

 
Decemberhygge i børnehaven: 
December er lig med hygge og masser af 
pebernødder – Rigtig, rigtig, rigtig mange 
pebernødder. 
Tristan som går i 2. klasse har en bedstemor, som 
hvert eneste år bager pebernødder til os. 
Skolen har fået 4 store sække samt en masse 
spande fyldt med pebernødder og børnehaven har 
også fået en stor sæk pebernødder. Derfor får vi rig 
mulighed for at spille ”mus”! 
 
Hver dag bliver der holdt julerundkreds, hvor der 
synges julesange, fortælles julehistorier og snakkes 
om ”nissedrillerier”. 
De tre nisser Julie, Julius og Pyrus kan finde på at 
tage med børnene hjem (alle får besøg af en nisse) 
Forældrene skal til dagen efter skrive lidt om, hvad 
nissen har foretaget sig i løbet af aftenen og 
morgenen. Det kan være en lille historie om at 
nissen måske har været med til at lave aftensmad, ligget og fladet ud på sofaen eller lavet små drillerier. 
Hvis man er presset på tid, er det helt ok at skrive et ganske kort brev, men billeder er selvfølgelig også 
velkomne. 
Brevet bliver sat i ”barnets bog” så det kommer med hjem, når børnehavetiden er ovre. 
Julie skal med Myrerne hjem 
Julius skal med Frøerne hjem 
Pyrus skal med Humlebierne hjem 
 
  



TIL KALENDEREN 
Julegudstjeneste 
Onsdag den 19. december er der traditionen tro julegudstjeneste i Nr. Omme kirke  
Forældre er velkomne til at være med når vi skal i kirke.  
Gudstjenesten er delt op således:  
Kl. 09.15 for dagpleje/vuggestue  
Kl. 10.15 for børnehaven 
 
 

GOD WEEKEND! 
KLAUS 


