
NYHEDSBREV  
Uge 49 2021 

Ugeplan uge 50 

Mandag  Luciaoptog ved 2.-3. kl. ca. kl. 8.15. forældre er velkomne på børnehavens legeplads, hvor 
optoget kommer forbi. 
Ældstegruppen: i skoven kl. 08:30 – 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 – NEDLUKNING 
Som bekendt lukker skolen og sfo’en ned for den normale hverdag. I denne omgang rammer det ikke 
daginstitutionerne. 
Hvis nedlukningen medfører ekstra fridage til børn i vuggestuen og børnehaven, vil jeg meget gerne have besked 
derom.  
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
Vi startede ugen med at holde 2 års 
fødselsdag for Esben, vi sang 
fødselsdagssang, sendte to raketter 
op, råbte hurra og Esben fik en lille 

bog i gave. Bagefter hyggede vi med bananmuffins og 
juice, som Esben havde med. 
Børnene er blevet meget interesserede i at lege med 
bolde, både små og store bolde, der bliver kastet, 
sparket, trillet og snakket om farver, de har nemlig flere 
forskellige farver, så de er gode at øve med. 
Flere børn har fået en sjov leg igang, hvor en skal stå 
med spredte ben og andre skal så kravle igennem, det 
kan godt kræve en god balance for den som står, når de andre kravler igennem. 
Vi har sunget en ny sang, som hedder “ En lille bamse hopper rundt” hver barn får en bamse, som så skal hoppe, 

danse, flyve eller det som vi synger om, bagefter skal 
den have et knus inden den skal puttes til at sove, så 
skal vi klappe og synge “Godmorgen, godmorgen nu 
skal du ikke sove mer” hvorefter sangen starter forfra, 
de er super gode til at gøre det, vi synger om. 

  



Når vi er ude er det rigtig dejligt med strik vanter til 
børnene, så kan de få fat i tingene, det kan de ikke med 
store luffer, som de så smider og får kolde fingre, og vi 
er rigtig glade, hvis det ikke er finger vanter, for dem 
kan de slet ikke selv tage på. 
 
 
 
 
 
NYT FRA BØRNEHAVEN 

 
 
 
 
 

Yngstegruppen 

Vi har stadig travlt med at lave... hemmeligheder!  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ældstegruppen 
Det er blevet leget en masse skønne lege, vi har været 
indenfor de fleste formiddage pga vejret. Vi har så været 
udenfor fra middag til lukketid. Når vi er indenfor ser vi 
hvordan børnene er gode til at fordybe sig deres lege, 
nogle gange kan det være svært at huske at når vi er 
indenfor så er der så frygtelig mange regler, man skal gå 
og ikke løbe, man skal have inde stemme og ikke råbe lige 
så højt som udenfor, man har ikke lige så meget plads til 
at udfolde sin leg på, så det er mange ting man skal øve 
sig på at huske når vi er indenfor, men de er super gode 

til det 😊 

 

 
  



Fredag fik vi fejret Simon som har fødselsdag lørdag. 
Adrian har også fødselsdag lørdag. Vi ønsker dem begge 

stort tillykke med fødselsdagen. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Torsdag var vi i skoven hvor vi lavede klejner over bål, 

alle børnene var vilde med dem😊  
Det kan være lidt af en udfordring at ramme den rigtige 
temperatur, når man skal lave mad over bål, men til 
sidst lykkedes det og klejnerne blev supergode og blev 
alle spist efter madpakkerne. 
 
Se flere billeder her: 
http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOD WEEKEND 

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

