
                                                                                                                             

Nyhedsbrev for november og december 
Vestermose Natur og Idræts Børnehave 2017
    

 

Vi starter nyt Læreplans tema og denne gang står den på kulturelle udtryksformer og værdier. – 
dette valg passer naturlig godt ind i alle de mange traditioner vi nu nærmer os i sær i forhold til 
julen, vi nærmer os samtidig vinter og det betyder bladene så småt er faldet af træer og buske, der er
på begge stuer blevet arbejdet med efterårets farver i mange forskellige versioner dette kan ses på 
stuerne. – de forskellige kreative indslag kommer så småt med hjem så husk at kigge i barnets 
garderober. 

Dragefestivallen gik godt og det lykkes forældrerådet at tjene en godt sjat penge ind til os, så vi 
takker for det forskellige bagværk og den hjælp der kom til boden. Efterårs ferien gik stille og 
roligt, der dukkede ikke så mange børn op så der blev brugt tid på at ryde op i legetøjet og pyntet op
til Halloween. Selve Halloween festen/ maddagen var et hit, børnene var super modige og smagte 
og spiste faktisk det meste af de mærkelige ting der blev serveret, der var mange rigtig gode 
udklædninger i mellem                                                                                        . 

Når vi har sagt november… næsten december betyder der også at der snart kommer til at foregå en 
masse hemmelige ting og sager i børnehaven, som forældrene ikke må vide noget om. Husk nu at 
holde jer i skindet det er sjovere når i ikke ved hvad der er i jeres julegaver.

Årstiden bringer os nu lidt koldere luft, så flyverdragten må gerne komme med, men indtil videre 
kan der godt stadig blive brug for termotøj og regntøj, så garderoberne bliver lidt mast nu..  
Vinterstøvler er også ved at være tiltrængt, ligesom en hue og vanter også kan være god at have 
med.  HUSK NAVN  I ALT!!! 



Vi skal byde Noam og hans familie velkommen i vores børnehave, Noam er 

startet på Salamanderstuen.

Traditionen tro vil der være en række arrangementer i december måned, både med og uden 
forældre, husk vores klippe klister dag 1 december!!  Vi skal have årets store børnejulefrokost og så 
skal der styr på juleferien, i får om ikke så længe en ferie seddel med hjem til udfyldelse.

 Fra 11 December skal vi byde officielt Velkommen til  Karina  som bliver fast ansat på 30 

timer.

Vigtige datoer: 

3/11  Bamsedag fredag 

29/11  0 klasse kommer i børnehaven og laver dekorationer med de kommende skolebørn. Husk at   
medbringe gran og pynt.

30/11  Maddag (husk lille madpakke)

1/12    Klippe/klistredag kl.13.30-16. Husk at holde øje med tilmeldingsseddel i garderoben. 

8/12    Teknik dag. Medbring enten 1 stk. elektronisk legetøj, Ipad, spillemaskine eller tablet. 

14/12   Julefrokost for børnene.   

15/12   Julegudstjeneste sammen med skolen.                                                                                       

                                                                                                                

  

Sidste dag inden jul for børnehavebørnene er d.22/12. 

Til sidst ønskes I alle en glædelig jul samt et lykkebringende nytår fra alle i børnehaven.  
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