
 
Uge 48 2022 

Ugeplan uge 49 

Mandag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00* 

Tirsdag Humlebier: musik og fortælling med 0. og 1. klasse 

Onsdag Juleklippedag 

Torsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00* 

Fredag Forældrekaffe i vuggestuen og børnehaven kl. 13.30 – 15.15 

*Kom i god tid (kl. 7.55). Medbring en taske med madpakke, drikkedunk og lidt skiftetøj. 
 
TIL KALENDEREN: 

Julegudstjeneste 14. december kl. 9.15 for vuggestuen og kl. 10.00 for børnehaven (forældre er velkomne) 
Fredag den 23. december – lukket! 
Dramaforestilling den 8. februar 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 

I denne uge har vi leget rigtig godt bl.a i hule, hvor de grinede og kravlede efter hinanden ud og 
ind af hulen. 
Vi er begyndt at synge julesange, og hver dag har Nissen en pakke til os, som børnene på skift 
får lov at åbne. Der kan være pebernødder, saltstænger, fingenstænger, rosiner eller små kiks.  
Lærke er heldigvis begyndt at arbejde lidt igen, det er vi rigtig glade for. 

 



 
 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 

 

 
NYT FRA BØRNEHAVEN 
 
Det er skoldkopper der 
har præget den 
forgangne uge, hvilket 
har haft den positive 
følgevirkning at der har 

været tid til at børnene kunne lege uforstyrret i længere 
tid ad gangen. Voksenkontakten har været helt i top og alle 
har fået den opmærksomhed, de havde brug for. 

Tirsdag var hele børnehaven i Videbæk for at se en 
teaterforestilling om jul. Det var en god oplevelse og 
børnene var meget optaget af hvad der foregik på scenen. 
 
 

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


JULEKLIPPEDAG 
 

 

 
 
 
 
Der var julestemning fra dagens start da vi onsdags havde 
store juleklippedag i NaturMusen. Forældre og 
bedsteforældre var mødt op til julehygge med børnene. 
Der blev klippet, limet, boret, savet og malet, men også 
spist æbleskiver og pebernødder og sunget julesange. 
-Tak for opbakningen! 
 
Se flere billeder fra ugen der gik på nedenstående link: 

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

 
GOD WEEKEND 

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

