
 

Nyhedsbrev for december i bussen  

Så kom december endelig og tiden er kommet hvor der skal julehygges til den store 

guldmedalje. 

Vi har i november afsluttet vores projekt ” min fantastisk krop”, som vi tidligere har 

skrevet har børnene vist en stor interesse for kroppen og dens mange funktioner. 

Et af vores højdepunkter var da vi skulle se på et grisehjerte, i starten syntes børnene, at det var 

meget ulækkert, men efter et par minutter vandt nysgerrigheden og alle ville være med til at røre 

ved det og se hvordan det virker 😊 

En super spændende måde at afslutte vores projekt. 

Udover dette har vi lavet julegaver hele november, samt haft fokus på hvordan vi taler til 

hinanden, lytter til hinanden og viser forståelse når nogle siger nej. Dette vil vi forsætte med i 

december, samt fokus på vores sprog da vi i perioder høre et sprog, der ikke er så pænt.  

Men i december har vi særligt fokus på vores traditioner, hvorfor holder vi jul, hvilke julesange 

synger man, men også at det ikke er alle der holder jul og hvad gør de så. 

Vi glæder os til at julehygge hele december, og i år gør vi noget helt nyt 😊 

I hele uge 49 vil der være mulighed for at jule klippe med jeres børn fra kl. 14.00 til 16.00. Det er 

ikke forældrekaffe men en lille hyggestund med jeres barn inden I går hjem. Den julepynt I får 

lavet, hænger vi op, og når vi så går hjem på juleferie, får I det med hjem. Vi glæder os til at se jer. 

Der vil være 2 dage hvor vi ser julefilm 😊 den ene dag er det sammen med 0. klasse og det bliver 

tirsdag d. 3. dec.  Og den anden dag bliver fredag d. 6 dec. Sammen med brobisserne. Og udover 

det skal vi også ind til Landsgrav friskole og se ” Cirkus Nissesjov”. Vi slutter med julegudstjenester 

for hele slottet oppe i kirken d. 19.dec. kl. 9.00. 

 

Tillykke til: 

Magnus som fylder 5 år d. 1. december  

Mathilde som fylder 5 år d. 11. december 

Vincent som fylder 5 år d. 30. december 

 

 

 

 



Garderoben:  

Fra det nye år skal I fremover om fredagen tømme garderoben når I går på weekend. 

Det er der 2 grunde til nemlig at I så har mulighed for at tjekke op om der er nok skiftetøj og det 

rigtige overtøj samt fodtøj med og den anden er at der så bliver mulighed for at gøre rent 😊 Vi 

håber at I har forståelse for dette. 

Skiftetøj/Overtøj/støvler: 

Tiden er kommet hvor vi anbefaler at man tager flyverdragt/ vinterjakke med overtræksbukser 

med samt vinterstøvler med i børnehaven.  

Samt at man tjekker ALT skiftetøjet i deres kasser, det er vigtigt at der ligger noget da vi ikke ligger 

inde med skiftetøj. 

I skal også tjekke om støvler er våde, hvis de er skal I tage dem med hjem så de kan blive tørre 😊 

Hvis I har spørgsmål, må I endelig komme til os 😊 

Vigtige datoer i december: 

Mandag d. 2 dec. Til Magnus fødselsdag 

Tirsdag d. 3 dec. Julefilm med 0.kl. 

Torsdag d. 5. dec. Cirkus Nissesjov ALLE skal være i børnehaven senest kl. 8.30 

Fredag d. 6 dec. Julefilm med Brobisserne samt Bamsedag og forældrekaffe fra kl. 14.00 til 16.15 

Onsdag d. 11.dec. til Matildes fødselsdag 

Fredag d. 13.dec. Luciaoptog på slottet (vi får besøg af skolebørnene) 

Torsdag d. 19. dec. Julegudstjeneste kl. 9.00 ( Alle skal være i børnehaven kl. 8.15) 

 

Husk at gå på Tabulex og skriv hvis jeres børn holder juleferie og fri  

Mandag d. 23 dec. samt 2 og 3 jan. 2020 

 

Vi ønsker jer alle en dejlig jul samt et lykkebringende nytår 😊 

 

Mange bushilsner fra  Maria & Lise & Anja 

 


