
NYHEDSBREV    
Uge 48 2019 

Ugeplan uge 49 

Mandag  

Tirsdag Humlebierne: musik med 0. og 1. klasse og fortælling i gymnastiksalen. 

Onsdag Yoga med en lille flok børn. 

Torsdag  

Fredag  

*send en mail til info@naturmusen.dk hvis du kommer!  
 
TAK FOR ET GODT MØDE! 
Onsdag havde børnehaven forældremøde og det blev en god aften med 
stor opbakning. 
Mødet var tiltænkt som et informationsmøde, hvor dagligdagen i 
børnehaven blev beskrevet. Generelle informationer om afkrydsning og 
normeringer blev vendt og endelig var der mulighed for at komme med 
forslag til nye tiltag, forbedringer og nyanskaffelser. 
Referat fra forældremødet er vedhæftet i mailen. 
 

UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN 
Drillenisser på spil 
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 
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En herlig juleklippedag er ovre, men duften af 
æbleskiver og gran hænger stadig i luften. 
De fleste børn fik besøg af en forælder, bedste 
forælder, reservebedste eller noget helt andet og 
der blev klippet, klistret, spist æbleskiver og 
pebernødder og drukket kaffe og saftevand. 
Mange var også i cykelskuret for at lave en 
juledekoration af nogle af de materialer vi hentede 
ved Højmose planteskole onsdag. 

 
Torsdag var et par drenge i byparken, hvor der blev kørt stærkt i vand og mudder. 

 
 
 

NYHEDER FRA LARVERNE 
I denne uge er der rigtig blevet sanset, næsten alle børn har prøvet at få malet hænderne, det kilede 
synes nogen, andre synes ikke det føltes så rart, mens andre bare nød det, og der blev trykket mange 
hænder, som hænger rundt omkring i vuggestuen. 

  



Byparken blev selvfølgelig også brugt, så der kunne blive ro til malearbejdet derhjemme. Vi kiggede på de store 
træer, undersøgte hullerne i dem og de store grene. Texas og Alma hjalp hinanden med at bære en kæmpe gren 
hjem til vuggestuen, flot samarbejde, og da vi kom hjem, lagde de grenen tog hinanden i hånden og gik om på 
legepladsen, som om nu var arbejdet gjort. 

Vi har også holdt afslutning for Texas, som starter i børnehaven på mandag. Vi ønsker ham det bedste i 
børnehaven.  
På mandag får vi så et nyt barn Jonathan, som er lillebror til Johan i børnehaven, vi glæder os til at byde ham 
velkommen i vuggestuen. 

 
I vuggestuen blev der også julehygget til fredagens jule-klippe-klistre-dag. Her blev der sunget og danset. 
Der var selvfølgelig også mulighed for æbleskiver og pebernødder. 
Mange af de små, der har større søskende i børnehaven eller i skolen, var med deres 
forældre/bedsteforældre med inde og klippe lidt. 
 
TIL KALENDEREN 
Julegudstjeneste 
Tirsdag den 17. 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. 09.30 for dagpleje/vuggestue  
Kl. 10.15 for børnehaven 
 
 
Se flere billeder fra ugen der gik lige her! 

 
 
 

 
GOD WEEKEND 

KLAUS 
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