
NYHEDSBREV   
Uge 49 2018 

Ugeplan uge 50 

Mandag Udegruppe (myrerne + Sofie og Benedicte) børnene SKAL være i børnehaven senest 
kl. 08.15!! 
Julerundkreds alle dage  
Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + samling i gymnastiksalen 
Julefrokost for børnehaven (noter hvad I medbringer på listen ved garderoben) 

Onsdag  

Torsdag Luciaoptog kl. 08.15 
Udegruppe (Humlebierne) besøg på brandstationen 

Fredag  

* Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
 
NYT FRA LARVERNE 

Vi har i denne uge sagt goddag til Astrid + 
familie, velkommen til vuggestuen. Roddi er 
desværre holdt, så nu har vi 14 børn. 

Der er lavet små fine hånd nisser, som hænger i den lille 
vuggestue, det var en god sanse oplevelse at få malet 
fingrene. 

Hver dag har vores 
lille nisse en pakke til 
os med noget 
spiseligt. Børnene får 
på skift lov til at pakke 
pakken op, det er altid 
spændende, hvad der 
er i. Her øver vi det, at 

i går var det dig, men i dag er det en andens tur. Det samme gør vi, når de får lov til at holde en sang fra tavlen, 
det at skulle skiftes, vente på tur, se hinanden, er en rigtig god øvelse, som de også for brug for senere i livet. 

 
  



NYT FRA BØRNEHAVEN 
Julerierne er i gang og nisserne er på spil. 
Hver dag kommer nisserne Pyrus, Julius og Julie hjem til børnene i børnehaven. Der 
ligger mange overvejelser bag det at få nisser med hjem. Der bliver skabt et fællesskab 

omkring nisserne, hvor de, der har haft nissen med hjemme, får mulighed for at fortælle de andre børn 
om, hvad nissen har lavet derhjemme. Det giver en 
stolthed og umiddelbar glæde at opdage at man er 
blevet udtrukket. Men det er samtidig en god 
øvelse for dem, der må vente på at det bliver deres 
tur. At udsætte behov er en vigtig egenskab at 
besidde og noget der skal øves hver dag. Hvis 
barnet tror det kan få alting når det ønsker, bliver 
det meget svært at indgå i fællesskaber. 
Vi hører mange gode historier om hvad nissen har 
lavet af drillerier. De breve forældrene har skrevet 
bliver sat i børnenes mappe, så de kan finde dem 
frem, når børnehavetiden er slut. 
Nogle gange er der også en nisse på spil i børnehaven. Mandag var mælken pludselig blevet lyserød. 
 

Humlebierne var i salen og hørte om førstehjælp. De 
lærte noget om hvad man kan gøre for at være en 
god førstehjælper når nogen har brug for hjælp. 
Vi snakkede om hvad det egentligt betyder. Der kom 
mange bud: at hente hjælp, hente en voksen, at 
trøste, ringe efter en ambulance. Vi blev enige om 
at 1. hjælp betyder den første til at hjælpe med at 
trøste, lytte og spørge om man har ondt, brug for 
hjælp give krammeplaster, er trøstebamse eller 
hente hjælp. Vi legede at vi ringede 112 og på 
vagtcentralen sad Bodil og spurgte om en masse 

ting, som ambulancen skal vide, så den kan finde os. Vi snakkede også om at man ikke må ringe 112 for 
sjov. Til sidst snakkede vi om ildebrand og på vejen tilbage gik vi gennem skolen og så på brandtæppet og 
vi kiggede ind i brandskabet. 

Fredag var det legetøjsdag og alle nød at vise deres legetøj frem. Det at låne sit legetøj ud til andre kan være svært, 
men det er også en øvelse at vise at man passer godt på den andens legetøj. 
 

Ronni og Roddi er begge stoppet i NaturMusen. Vi håber de må få det godt, hvor de nu skal hen. 
 
LUCIAOPTOG 
Torsdag den 13. december er der luciaoptog. Nogle skolebørn går i optog gennem en 
mørklagt skole og kommer også forbi glassalen/børnehaven. 
De forældre, der har mulighed for det, er velkomne til at blive og se på optoget. 
 
 



 
KORT JULEHILSEN FRA BESTYRELSEN 
 
Det lakker mod enden, sagde den gamle kone, da hun hældte fernissen ned ad ryggen. Kalenderåret 
2018 lakker også mod enden og skolen holder juleafslutning torsdag den 20. december kl 17.00 hvor 
forældre og søskende er meget velkommende til at deltage. 
Vi i bestyrelsen vil gerne takke for året der er gået, og ser frem til at tage fat på det kommende år. 
Endnu en gang vil vi gerne takke alle de fremmødte til juleklippedag, for en hyggelig dag med et hav af 
flotte kreationer. 
Den 22. januar kl 17.00 er sidste frist for indskrivning, husk at få jeres børn skrevet op, så de er klar til at 
starte i 0. klasse efter sommerferien. 
 
De bedste julehilsner 
Felix Frydendal 
 

GOD WEEKEND! 
KLAUS 


