
NYHEDSBREV   
Uge 50 2018 

Ugeplan uge 51 

Mandag Udegruppe (myrerne + Sofie og Benedicte) børnene SKAL være i børnehaven senest 
kl. 08.15!  
Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + samling i gymnastiksalen 

Onsdag Julegudstjeneste i Nr. Omme kirke kl. 10.15 (vi går ca. kl. 9.30) 
Risengrød til middagsmad (ingen madpakker!) 

Torsdag  

Fredag Sampasning mellem vuggestuen, børnehaven og sfo’en 

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

Nisserne Julius, Julie og Pyrus har nu været hjemme hos alle børn. Vi glæder os dog til at 
hører hvad Pyrus og Julie har lavet hos Zlata og Georgios i weekenden. 
Julegaverne er også ved at være pakket færdig, så alle kan få deres gave med hjem i 

næste uge. 
På tirsdag skal vi som bekendt i kirke. Efterfølgende skal vi have risengrød. Hvis der skulle være nogen, 
der ikke kan lide risengrød, er det selvfølgelig helt ok at tage madpakken med. 
 
Humlebiernes tur til brandstationen i Ørnhøj bød på 
spændende oplevelser. Vi så hvordan ilden breder 
sig i et hus. 'Huset' var en gammel rumdeler hvor der 
blev tændt ild i 'stueetagen'. Mens vi så på, bredte 
ilden sig, først til lejligheden ovenover og senere til 
resten af 'huset' som til sidst væltede. 

Vi så også hvad det sker hvis der går ild i en 
frituregryde og man vælger at slukke med vand. Nu 
ved vi at det er en rigtig dårlig idé! Vi blev lidt 
forskrækkede over de høje flammer. 
 
 
 
 
 



Brandmændene slukkede i 'huset' og rundt om 
frituregryden med brandslangen. Så fik alle prøvet 
at sprøjte med vand fra brandslangen. Der kommer 
rigtig meget vand og man kan sprøjte højt op i luften 
og eget langt væk. 
Så var det tid til at se nærmere på brandbilen 
indefra og vi hørte også sirenen. Humlebier ser 
superseje ud med brandhjelm på og heldigvis har de 
så mange at alle, det havde lyst kunne prøve én. 
Vi spiste madpakker i brandmændene frokoststue. 
Det var dejlig varmt og der var mange spændende ting at se på. Til sidst fik vi røde og hvide balloner og så 
var det tid til at sige 'tak for i dag' til brandmændene. Stor TAK for jeres spændende demonstrationer og 
fortællinger.

 
Se flere billeder fra turen her! 
 

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


Tirsdag havde vi julefrokost. En dag hvor fællesskabet om et måltid er i fokus. Der er næppe noget som 
kan bringe mennesker sammen som mad. Det at man spiser det samme, gør at alle bliver lige. Derudover 
er det selvfølgelig også af stor værdi at børnene hver især selv har noget med hjemmefra. Det giver 
stolthed at medbringe noget til fællesskabet. 

 
Inden den gode julemad skulle indtages, var alle på 
legepladsen, hvor der var godt gang i bålet. Det 
gran, der var tilovers fra juleklippedagen blev 
brændt, hvilket udviklede temmelig meget røg. 
Børnene lærte dog hurtigt at man skal have respekt 
for ild, varme og røg. 
 

Der er flere billeder fra ugen der gik lige her! 
 
NYT FRA LARVERNE 

Vi juler videre, hver dag synges der 
jule/nisse sange, børnene er efterhånden 
ved at kende " I en skov en hytte lå" , " Der 

bor en lille nissemand på loftets mørke rum" og " På 
loftet sidder nissen" og så ”Her er Nisserød og her er 
Nissegrå”, som er et rim.  

 
Bagefter skal vi så åbne pakken fra Nissen, det er altid 
spændende, hvis tur det er, og hvad der er i og så dele 
ud til de andre. Børnene er rigtig gode til at acceptere, 
at de skal skiftes. 
 

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


Vi voksne får jo også adventspakker, stor tak for det I nisseforældre, der har overskud til det, det er altid dejligt 

med en overraskelse. 🤶🎅 
I onsdags fik vi gang i julebagningen med nogle af børnene, det var spændende men også lidt svært at trykke 
kagerne ud. Alle nød duften og fik smagsprøver. 
Vi har fået en stor fugl og en muldvarp i vores akvarie, 
det gav anledning til at læse bogen " Hvem har lavet 
lort på muldvarpens hoved" Børnene er meget 
optaget af, hvordan de forskellige dyr laver lort, og 
hvordan det (lyder). 
 

På onsdag skal vi i 
kirken kl. 9.15 (vi 
går ca. kl. 08.45, så 
kom i god tid). Der 
er et par forældre, 
der har tilbudt at 
gå med, så der kan 
blive en hånd til 
alle de små. Tak 
for det! Efter 
kirketuren er der 
risengrød til alle, 
hvis der er nogle 
forældre eller 

bedsteforældre, som kan få tid til at lave risengrøden, 

vil vi blive rigtig glade 😊Udgifterne hertil får I 
selvfølgelig betalt. Ca. 3 l mælk + grødris. 
Hvis risengrød ikke er en livret, medbringes der 
selvfølgelig bare madpakke som normalt. 
 
Obs. Vi mangler desværre stadig ofte tøj i kasserne på badeværelset. Det er ekstra tøj, undertøj, strømper og 
sovetøj, det letter vores arbejdsgang så meget, at vi har det der og ikke skal lede andre steder. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOD WEEKEND! 
KLAUS 


