
NYHEDSBREV DECEMBER       
I denne søde juletid, burde sneen dale smuk og hvid, desværre oplever vi kulde, vind og vand,- 

masser af vand. 

Vi skal i den forbindelse bede jer om, at tjekke op på gaderoberne, så der er ekstra skifte tøj og gerne 

dobbelt op af udendørstøj så vi ikke mangler noget. 

HUSK navn i alt tøj, så er det nemmere at finde både huer og vanter når vi skal ud og lege.     

Vi vil samtidig gøre opmærksom på at vi i øjeblikket er ramt af skide/bræk syge samt feber, dette 

smitter meget let. Derfor vil vi gerne slå et slag, for at vi alle kan komme godt igennem julemåneden- 

ja faktisk hele vinteren uden at ligge på skift.  

Dette kan kun gøres ved fælles hjælp, så når et barn er syg, er det VIGTIGT at det holdes hjemme, 

og først kommer i børnehave igen når det har været feberfri/ bræk og tynd mave fri i et døgn.        

 

November måned er slut, vi har brugt den flittigt, vi lagde hårdt ud med vores første Bedstedag i VNI 

børnehave, dette var en stor succes, huset blev hurtigt fyldt op, og der var godt gang i de forskellige  

           

Værksteder, flere var helt nede i gulvhøjde og bygge diverse bilbaner og der blev læst i mapper og 

bøger, spillet spil, malet hænder, leget med perler og ikke mindst ristet skumfiduser på bål. 

Både børnene og vi voksne i børnehaven nød dagen i fulde drag og det er bestemt et arrangement der 

er kommer for at blive, vi ser allerede frem til næste gang i det nye år.    

 



 

Ugen efter startede vi julebage værksted op, og alle børn fik lavet en honningkage mand eller kone, 

som vi i løbet af december skal bruge som vores kalender på stuerne. 

d.20/11 havde vi fortæller dag, her fik vi fint besøg af Jesper som medbragte nisse historie med glæde, 

fjollerier og magi. Især den magiske flyvende kuffert og nissen var et hit. 

 

     

 

 

Mandag d.23 november havde alle svalerne besøg oppe fra 0 klasse, det er en fast tradition at 0 klasse 

kommer ned en hel formiddag til jule hygge, bogstav jagt og juledekorationer. Det var en hyggelig dag, 

vinterens første hårde frost var landet, men heldigvis smilede solen frem da vi skulle have 

madpakkerne. Det hele sluttede af med high 5 på vejen ud af børnehaven og pebernødder i 

lommerne.  

Vi sluttede november af med vores maddag, her fik børnene egne lavet pizzaer med grønt til, dette 

hittede hos ALLE og der blev gået godt til den. 

Her i december skal vi først og fremmest byde hjerteligt velkommen til Line, som i Brian’s fraværd 

skal være fast hos viberne. 

December vil være præget af jule hygge og vi har i dag taget det første skridt på julens vej og sat vore 

juletræ ind i huset. 

 

 



Her ud over vil der være nogle vigtige datoer : 

Fredag d.4 december er er juleklippe dag fra kl 14-15.30. 

Fredag d. 11 december går svalerne Lucia optog for de mindste i børnehaven, hvis nogen forældre 

har lyst til at se dette, er i velkommen til at komme og kigge med, det foregår lige midt i madpakker 

kl.ca 11.15- 11.30  

Søndag d.13 december er der juletræsfest i støtte foreneingen  

Torsdag d.17 december holder børnene julefrokost, så her skal der kun medbringes frugt og en lille 

reserve madpakke. 

Fredag d. 18 december skal vi i kirke så det er vigtigt at alle er i børnehaven senest kl.9.00 

Til slut vil vi gerne ønske en rigtig glædelig jul og et bragende godt nytår til alle store som små. I skal 

huske at passe godt på jer selv og hinanden, og så glæder vi os til at se jer alle sammen igen i det nye 

år. Med venlig hilsen Brian, Karen, Malene, Line, Jane og Heidi 

                          

 

                                          


