
NYHEDSBREV 
Uge 48 2021 

Ugeplan uge 49 

Mandag  Ældstegruppen: i skoven kl. 08:10 – 12.00 

Tirsdag  Yngstegruppen: juleværksted 
Ældstegruppen: i skoven kl. 08:10 – 12.00* 

Onsdag  Yngstegruppen: juleværksted 
Ældstegruppen: i skoven kl. 08:10 – 12.00* 

Torsdag  Ældstegruppen: i skoven kl. 08:10 – 12.00* 

Fredag   

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
CORONA 
Som bekendt må forældrene ikke komme indenfor i øjeblikket. Vi har dog valgt at forældre i børnehaven må komme 
ind i garderoben mandag morgen og fredag eftermiddag som det er tilfældet i skoledelen. 
Forældre i vuggestuen må komme i garderoben hver dag, men dog kun 2 forældre ad gangen. 
Vis hensyn – hold afstand! 
Da afdelingerne skal holdes adskildt, kan Humlebierne ikke have musik sammen med 0. og 1. klasse om tirsdagen. 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
I denne er der kommet godt gang i julehyggen, der bliver hver dag sunget julesange, vi synger 
oftest “ På loftet sidder Nissen”, “Nissefar og Nissemor”, “Der bor en lille nissemand”, “I en skov 
en hytte lå” og en gang imellem nogle andre. Vi laver også et lille rim som hedder Nisse rød og 
Nisse grå, de har røde huer på, den bliver lavet med to små nisse huer og er ret populær. Hver 

dag har Nissen på reolen en lille pakke, som børnene på skift får lov at åbne, og dele ud af det som er indeni, det 
har de været gode til. En god læreproces at skulle skiftes og dele ud til de andre.  

 
Så kom der sne, i onsdags var det godt nok meget vådt 
og sjappet, så kun tre børn var ude om formiddagen, 
men de hyggede sig alligevel, med at trille i sneen, lave 
snemand for bagefter at vælte den og hoppe ovenpå 
den. Men eftermiddagen blev en inde eftermiddag med 
leg og en enkelt film om Rudolf med den røde tud. 
Torsdag kunne vi alle komme ud at nyde sneen og 
slæde tur rundt på hele legepladsen. 



Vi har også været en tur i gymnastiksalen, hvor vi legede 
med faldskærm, fik karruseltur, lavede blæsevejr så der kom 
vind i håret, lavede hule og fik slædetur, mange 
sanseindtryk, børnene nyder det og synes det er rigtig sjovt. 
Vi vil gerne sige tusind tak for adventsgaver, som var Rudolf 
gevir og blinkende næse. 
Det er så hyggeligt og dejligt, at I forældre påskønner os på 
denne måde. 
 
 
 
 
 

 
NYT FRA BØRNEHAVEN 

Yngstegruppen 

I denne uge var vi så heldige, at Ditte havde lavet en pebernøddedej klar til os. 
Der blev trillet pebernødder i alle mulige faconer. Nogle var store, nogle små, 
nogle mindede om prinsesser og nogle lignede haletudser. Det var tydeligt, at 

flere havde prøvet det før. Da pebernødderne var bagt, fik vi lov til at smage, og de var bare gode. 

  
Vi juler allerede godt igennem. Der er jo ikke mange dage i december, og vi vil gerne have så meget jul 
som muligt. Det er hyggeligt, varmt og dejligt - også, når det er koldt udenfor. Vi har læst bittesmå bøger 
fra Gurli Gris’ julekalender, klippet julepynt og hørt julefortællinger til madpakken. Og så har vi hørt og 

sunget en masse julemusik. Ikke mindst er vi glade for ”Skinkemadinkedus”       

 

Tirsdag måtte vi sige farvel til Nor, der flytter til 
Holstebro. Vi håber Nor må falde godt til i sin nye 
børnehave og at han vil komme forbi på besøg en 
gang. 
 

Torsdag afprøvede vi vores nye æbleskivepande til 
bål. Børnene synes de lignede små skildpadder, 
men de smagte godt og der blev spist rigtig mange 
af dem.  
 



Ældstegruppen 
 
Mandag var vi hjemme og besøge Tino, de havde gjort 
det så hyggeligt til vi skulle komme, med halmballer, og 
æbleskiver, saftevand, varm kakao og pebernødder. Der 
var jule quiz, julehistorie, sækkeløb og kartoffelløb, og 
ellers en masse leg på Tinos legeplads, det var så god en 
tur, så tak fordi vi måtte komme på besøg til Tino og 
hans forældre.  

 
Tirsdag var vi i skoven hvor der var masser af leg, nogle 
lavede også ståltråds figur.  
Onsdag var der gang i den hel store indpaknings 
værksted.  

 
 
Torsdag lavede vi pebernødder, som vi skal nyde her i 
december. De var så gode til at hjælpe led at rulle, trille 

og vente på tur 😊 
 
 
 
Se flere billeder her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821 

GOD WEEKEND 

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

