
   

Nyhedsbrev for vuggestuen  

  

December 2019  
              

Kære forældre  

 

Julearrangement 

HUSK julefesten på torsdag den 19. december kl. 14.15-16.30. 
  

Der skal lyde en stor tak til de forældre, der har meldt sig til at hjælpe os med at 

komme i skoven om formiddagen. 

 

Ligeledes en stor tak til alle jer, der har meldt sig til at bage luciaboller. 

Eftermiddagens traktement kunne ikke lykkes uden jeres hjælp. 
 

Januar 

Til januar får vi rigtig mange nye børn. For at sikre en god morgenstund for alle har vi 

besluttet, at vi i januar ikke går på legepladsen kl. 8. I det omfang det kan lade sig 

gøre, går vi i stedet på legepladsen fra kl. 9 eller kl. 9.30. Vi har ligeledes besluttet, 

at de små gruppers dag (tirsdag og torsdag) i januar kører i det omfang, det kan lade 

sig gøre. Fra februar er vi igen tilbage til normalen.  

 

Insekthotel 

På legepladsen har vi fået et flot insekthotel bygget af Sanne fra børnehaven. Et 

insekthotel er et kunstigt skabt habitat, som giver insekterne et sted at bo, 

overvintre, formere sig og søge skjul. Flere forskellige insekter drager nytte af 

hotellet, blandt andet bier og sommerfugle, som gerne søger læ i kraftig blæst samt 

regn- og frostvejr. 

Børnene er meget optaget af hotellet og vi snakker om, hvilke materialer der er inde i 

hotellet. Nu glæder vi os til at se, hvilke insekter der flytter ind. Vi håber, at hotellet 

giver os mulighed for at opleve et rigt dyreliv og følge med i naturens gang. 

 

Inde-eftermiddage 

Vi ser meget gerne, at de større søskende tager blå futter ud over deres støvler, når 

de er med til at hente deres små søskende, da der ellers bliver slæbt meget jord ind 



fra børnehavens legeplads. Vi har mange børn der kravler og det er ikke rart på et 

gulv fyldt med sand. 

 

Modulskemaer  

 
Husk at aflevere modulskema for februar senest den 31. december.  

  
Modulskemaerne ligger på hjemmesiden www.sktannagade34.dk. 

 

 

Venlig hilsen  

Anja Kæmp Fagernæs, Pædagogisk leder  
 

  

http://www.sktannagade34.dk/

