
Nyhedsbrev 

Efteråret er over os, nogen er liste på en velfortjent efterårsferie, mens andre hygger i børnehaven. 

Mandag gik vi på tur op ad Nøddelundvej for at samle kastanjer, det var en sjov oplevelse for både store og 

små. Nattens blæsevejr havde sørget for at der lå mange flotte kastanjer i deres skal og hurtigt fandt 

børnene ud af, at hvis man lige giver dem et tryk med foden, så er det lettere at få den flotte brune 

kastanje frem. På svalestuen hænger der nu flotte edderkoppespin og mon ikke der det næste stykke tid 

dukker flere kastanjedyr op. I dag har de mindst været i motorikrummet, hvor de har danset, tumlet og 

leget med Sabina. Rasmus har været på svalestuen med en lille flok, hvor der er blevet tegnet superhelte, 

leget med togbane og hygget i sofaen. Onsdag tager børnehaven på tur til Bjerringbro for at se en 

teaterforestilling, da det allerede er kl. 9.30 kører vi i bil derned. I skal derfor huske en autostol.  

 

Nye ansigter i Vores Naturbørnehus 

I forbindelse med Tinna´s orlov har vi været så heldige at få Sabina ind som vikar i Tinna´s timer. Sabina blev 

uddannet som pædagog i juni og er kendt i huset, som vikar og senest har Sabina haft sin 4. praktik i huset. 

Derudover har vi i oktober fået en hjælpende hånd af Annika. Annika hjælper med at få huset dækket ind i 

ydertimerne om eftermiddagen, samt to formiddagen om ugen så Randi kan komme lidt på kontoret. 

Årsagen er at vi pr. 1. oktober nu har 2 små mejser som har andre rytmer og behov end et børnehavebarn. 

1. november kommer der endnu et vuggestuebarn, hvilket betyder, at vi nu har slået en pædagogstilling op 

til vuggestuen. Vi satser på at vi senest til 1. januar 2020 har ansat en fast pædagog til vuggestuen. 

 

Musikalsk legestue i Sahl Kirke 

Igen i år er vi så heldige at få tilbud et forløb med musikalsk legestue. Første gang er fredag den 1. 

november.  

De efterfølgende fredage er  

• 8. november 2019 

• 15. november 2019 

• 22. november 2019 

For vuggestuen er det kl. 9.00, her er det vigtigt at dit barn er afleveret til kl. 8.00  

For børnehavebørn er det kl. 10.00, her der det vigtigt at dit barn er afleveret til kl. 8.45 

Musikalsk legestue foregår i Sahl Kirke og ledes af organisten Gunhild. Der bliver 4 fredage i november og 

så er der en pause indtil januar, hvor der igen bliver 4. fredage hvor vi mødes til musikalsk legestue. Vi 

glæder os rigtig meget til nogle festelige og musikalske fredage. 

 



 

Lanternefest - Årets fest 

Fredag d. 15. november inviteres alle i Vores Naturbørnehus til lanternefest kl. 17.00 til 20.00. Hver familie 

medbringer en ret, svarende til det antal man kommer, til den fælles buffet. I ugerne op til laver 

børnehavebørnene lanterne til ophængning i legeparken, bager sol, måne og stjerne småkager og anden 

pynt til gymnastiksalen, hvor festen holdes.  

Ligesom sidste år inviteres de børn og familier som netop er begyndt i skole så vi sammen kan nyde 

lanternefesten og hører hvordan det går på den nye skole. Kl. 18.45 er der fælles oprydning i 

gymnastiksalen, alle hjælper hinanden, hvorefter vi trækker i tøjet og Kl. 19.15 mødes alle i skolegården, 

hvor lanternesangen synges og vi i samlet flok går ned i en lanterneoplyst legepark for at hører Rasmus 

fortælle en historie i bålets skær. 

 

Luciaoptog 

Torsdag d. 12. december går svaler og ugler luciaoptog gennem byen til Sahl Kirke. Den opmærksomme 

læser vil måske undre sig over datoen, men den er god nok. Det er aftalt med Sahl Kirke/menighedsrådet at 

årets Luciaoptog afholdes om torsdagen og ikke på Luciadag som er fredag den 13. december. 

Alle børnehavebørn skal være tilbage i børnehaven til kl. 15.30 såfremt de har været hjemme og få et lille 

hvil. Kl. 16.30 går vi fra børnehaven mod byens juletræ, hvor vi gør et kort ophold, hvorefter vi fortsætter til 

Sahl Kirke.  

Kl. 17.00 er der Lucia gudstjeneste og kl. 18.00 er der fællesspisning i Sahl Minihal, hvor menighedsrådet er 

vært med et velfortjent måltid mad til alle. 

Børn og forældre på Mejse stuen opfordres til at komme og se Lucia optoget og deltage i Lucia 

gudstjenesten og fællesspisningen i Minihallen. 

 

Vigtige datoer 

Musikalsk legestue 1.11, 8.11, 15.11 og 22.11 

Lanternefest fredag d. 15. november 2019 kl. 17.00 – 20.00 

Lucia-optog torsdag d. 12. december kl. 16.30 går vi fra børnehaven mod Sahl Kirke 

Juleferie 21. december til 1. januar 2020, første dag efter ferien er torsdag d. 2. januar 2020 kl. 6.30 

 

 



 

Nye børn i Vores Naturbørnehus 

Velkommen til Kristine og familie, som er startet på Mejsestuen 1. oktober 2019.  

Velkommen til Johan og familie, som er startet på Svalestuen 1. oktober 2019. 

 

Tillykke med fødselsdagen 

Stort tillykke til Johan som blev 3 år den 4. oktober 

 

De bedste hilsner 

Sabina, Rasmus og Randi 

 


