
NYHEDSBREV    
Uge 49 2019 

Ugeplan uge 50 

Mandag  

Tirsdag Julegudstjeneste i kirken. Vuggestuen kl. 09.30 og børnehaven kl. 10.15 
Vi spiser risengrød (ingen madpakke!) 

Onsdag  

Torsdag  

Fredag Vi laver bålmad (medbring en lille madpakke) 

Husk at få børnenes julegaver med hjem inden vi går på juleferie! 
 
INFO TIL HUMLEBI-FORÆLDRE 
Tirsdag den 21. januar 16.30 – 17.30 er der skoleindskrivning. Der vil komme indbydelse direkte fra skolen vdr. 
dette. 
I løbet af januar vil humlebierne blive indkaldt til samtale omkring skolestart. Her vil de 
skoleparathedsundersøgelser som Humlebierne har være igennem blive brugt som udgangspunkt for at tale om 
skoleparathed. 
 

NYHEDER FRA LARVERNE 
I tirsdags efter at kroppen var godt brugt i 
salen, blev der sunget farvelsang foran 
juletræet, de var meget optaget af, at 

træet gik helt op til loftet. Vi er begyndt at slutte af 
med en farvelsang, hvor vi sidder stille og synger, det 
er en god måde at falde til ro igen, inden vi går hjem. 

 
I ugens løb er der lavet pebernødder, nogen ville gerne 
være med til at trille, andre ville bare kigge på, men alle 
ville gerne have en lille pose med pebernødder med 
hjem. 

 
En tur i Byparken hvor vi fandt et muldvarpeskud, og 
snakkede om at muldvarpen bor nede i jorden, gav 

anledning til at vi skulle se en udstoppet muldvarp, når 
vi kom hjem. Interessen var da også stor, og der blev 
også læst historie om "Hvem har lavet lort på 
muldvarpens hoved"  
 
På tirsdag tager vi til julegudstjeneste med de 6 ældste 
børn, hvis nogen af jer har lyst til at deltage med jeres 
barn, er I meget velkommen, aftal det lige med 



personalet i vuggestuen. Vi går fra vuggestuen kl.9.00. Når vi kommer hjem, bliver der serveret risengrød, men 
hvis I ved, at jeres barn ikke er vild med det, er det nok en god ide at sende en madpakke med. 
 
Se flere billeder fra ugen der gik her 
 
 
 

UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN 
Multisalen er et godt sted at være når 
det hele bare er vådt og mudret på 
legepladsen. En lille briefing inden 

man skal i gang, er en god start på en hyggelig tur til 
salen. 
Mandag blev der trænet motorik og balance. Op og ned 
af madrasser og skumpuder kan udfordre de fleste. 
 

 
Ved tirsdagsrytmik og efterfølgende fortælling i gymnastiksalen har vi nu sluttet første halvdel af skoleåret med en 
masse julesange. En nissedans, hvor børnene skal indtage forskellige roller i sangen og hvor man på skift er i 
centrum er meget populær. Det kan være svært at skulle stå i midten af en rundkreds, hvor alle kigger på en, men 
det er en disciplin, der skal læres og som børnene får brug for at kunne i løbet af skoletiden. Fremlæggelser og 
eksamener ligger langt ude i fremtiden, men hvis det øves helt fra børnehavetiden, bliver det mere naturligt at stille 
sig frem, hvilket kan være med til at gøre troen på sig selv større. 
I tirsdags havde Jeppe (lærer) fortælling, hvor han talte om HC Ørsted, magneter og elektricitet. Et emne, der kan 
være svært at formidle til de yngste. Alligevel havde humlebierne forstået en del elementer af fortællingen og det 
blev til en snak ved frugtbordet om magneter og hvad de kunne. Vi fandt magneter frem og alle prøvede at løfte 
knappenåle og papirklips. En aktivitet, der rammer direkte ned i de pædagogiske læreplaner om ”natur og sience”. 
 
Julen nærmer sig og vi bliver mere og mere julede. Hver 
dag synger vi julesange og taler om nissedrillerier. 
Der har også være søde nisser forbi og lagt gaver til de 
voksne. Tusind tak for det nisser! 
Børnene syntes det var sjovt at se hvilke gaver de voksne 
fik. 
Der var også et lille kort ved gaverne, som jeg synes alle 
skal se. Tak for de fine ord. 

 
 
 
 

http://naturmusen.dk/?page_id=2821
http://naturmusen.dk/?page_id=2821


Julefrokost er en fast tradition i børnehaven og i år blev 

vi da heller ikke snydt for rugbrød med frikadeller, 

makrel, pølse eller æg, kager og risalamande. Der var 

mad nok og sfo-børnene kunne nyde resterne. 

Udover det fællesskab der er omkring julebordet, er der 

også masser af læring. Maden skal smøres og skæres 

ud, man må hjælpe hinanden med at sende maden 

rundt, der skal ventes på tur og børnene skal nogle 

gange udfordres til at prøve at smage noget de ikke 

plejer at spise. 

 

Fredagens luciaoptog markerede at nu er vi for alvor 

tæt på jul. 4. klasse kom forbi børnehaven med lys og 

alle var rigtig gode til at sidde stille og bare betragte det 

fine optog. 

 

 

 

nisserne har vendt sofaen om og det giver nye 

muligheder for leg. 

Er det mon en nisse, der har gået på bordet? 

 

Vores svampeprojekt har udviklet sig til rigtige svampe.  Se flere billeder fra ugen der gik her 
En flot østershat er vokset ud og senere må vi prøve at 
tilberede og smage på den. 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 
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