
                                                                              

 

     Nyhedsbrev for Regnbuen 

     December 2019   

 

 

Så er julemåneden endnu engang halet ind på os og i denne måned har vi et skønt 

juleprogram foran os.   

 

Den. 5.12 skal alle børnehavebørnene en tur til cirkus nissesjov i Slagelse og se 

teater. Vi skal med vores egen bus og afsted stuevis.  Børnene skal senest møde kl. 

8.30 den dag. 

 

Den 10.12 er der Bedsteforældredag – I har fået tilmelding. 

 

Den 13.12 kommer der luciabørn fra skolen på besøg og synger for os på stuen. 

Børnene skal senest møde ind kl. 8.30 den dag, da besøget er omkring kl. 9.00 

 

En torsdag i december får børnehaven besøg af Ulven Billie og hans veninde fra 

Bilka omkring middagstid. 

Denne dag vil det derfor ikke være mulighed for at sove til middag. 

Det er en festdag for alle. Nærmere information om dagen, kommer. 

 

Den 19.12 skal vi til børnegudstjeneste i kirken kl. 9.00 Børnene skal være her senest 

8.15 den dag. 
 

Mark fra Mælkevejen vil i den næste periode være lånt til Regnbuen, grunden er, at 

Mette er fraværende af personlige årsager. Mark har tidligere været i Regnbuen og 

derfor er det oplagt at låne ham. Karin som var i Regnbuen sidste uge, var desværre 

nødsaget til at stoppe. Det var både hun og vi rigtig ked af. 

 

Den studerende som skulle være begyndt i Regnbuen 1. dec. kommer ikke alligevel. 

Det er ærgerligt både for hende og os, men vi får studerende igen til 1. juni 2020. I 

stedet er vi så heldige at Laura kan træde til – så stort velkommen til Laura. 

 

Vi vil i denne måned læse nogle julehistorier for børnene og sammen tæller vi ned til 

julen på vores julekalender og måske flytter nissen ind og laver sjov på stuen.   

Vi synger julesange og klipper julepynt, der løbende kommer op og hænge. 

 

Siden sidst har vi lavet julehemmeligheder, som I skal have med hjem senest den 20 

dec. Vi har løbende talt med børnene om det, at holde på en hemmelighed. Vi håber at 

de har kunne holde tæt, mens vi har lavet gaver. 

For nogle uger siden hængte vi vores madsang op, som vi synger hver dag på stuen, 

inden vi spiser. Børnene elsker den. Vi håber I vil synge den med Jeres børn 

derhjemme. 



   

Hver dag skriver vi på tavlen, hvad vi har lavet. Der kan også står andre vigtige 

informationer. Så husk at læse på tavlen hver dag. Nu er det ved at være koldt, så I 

må meget gerne udstyre garderoben med en flyverdragt, hue og vanter med navn i. Vi 

har en meget åben legeplads og det suser godt derude. 

HUSK NAVN I ALT og læg det frem i garderoben, så børnene selv kan nå det- ikke i 

kasserne.   

 

 

 

    Tillykke med fødselsdagen til 

    Ronja fylder år den 17. december 

    

 

 

Fokusord 

Jul, julekalender, nisser 

Fx Hvad er jul, hvorfor holder vi jul og hvad er det bedste ved julen? 

Hvad er en julekalender, hvordan bruger man den? Osv.. Der er uendelige muligheder 

for, at få en god snak med Jeres børn ud fra disse fokusord, det er kun fantasien der 

sætter grænser. Det er med til at styrke børnenes sprog og ordforråd og få 

betydningen af ordene.  Når i gentager ordene støtter I børnene sprogligt, men også at 

de føler sig hørt og set i snakken, når den voksne lytter og snakker med. 

Rigtigt god fornøjelse. 
 

Mange hilsner fra stuen 

 Susanne, Laura, Ronja, Mark og Per 


