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NYHEDSBREV DECEMBER 2014 

 

November er slut, kulden har taget fat, så nu er det vigtigt at fylde garderoben med ekstra varmt tøj, gerne to sæt 

vanter og sokker, da vi jo ofte er ude flere gange i løbet af en dag. 

Husk at sætte navn i alt, det gør det noget nemmere at finde de rigtige vanter når der er mange ens.  Vores reserve 

strømper vi havde i børnehaven er desværre alle forsvundet så vi håber der måske dukker nogen op igen. 

Kulden har også sat gang i mad lysten hos flere børn så tjek gerne op på mere mad i nogle madpakker ;) 

Vi har haft travlt med” julehemmeligheder” og børnene har bare været så flittige i kan godt glæde jer til jul. 

 

d.25 november havde vi besøg af 0.kl, der blev lavet de flotteste juledekorationer og stavet på liv og løs mens 

ugleungerne og 0 kl. løb stafet på legepladsen. Efter spisning kom også de mindre børn ud og der var glædelig 

gensyn mellem flere af børnene, så hyggeligt med storesøstre og storebrødre på besøg. 

Klippe/hygge dagen med forældre- bedsteforældre var rigtig hyggeligt, der blev flettet hjerter og klippet en masse 

fine ting til vores juletræ, det vil vi nyde hele december. Julen er rigtigt båret ind og vi vil bruge december måned på 

at varme os i den gode stemning. 

 

Vi byder 1 december velkommen til Ella. 

 

d. 12. December vil ugelungerne gå Lucia i børnehaven omkring spisning, så skulle nogen have lyst og tid til at 

komme forbi og høre en skønsang foregår det kl ca 11.15-11.30, vi skal selvfølelig nok tage en masse billeder. 

19. December holder vi julefrokost for børnene så denne dag er det fint med frugt og en lille madpakke til den tidlige 

sult. 

 

Vi håber og ønsker jer alle en rigtig glædelig Jul og et godt og lykkebringende nytår                                                                  

vi glæder os til at se jer alle igen i det nye år. 

mange julehilsner og nissehop fra 

                       Mikkel, Karen, Lisette, Malene og Heidi 

 


