
Julebrev  

Kære alle sammen 

Nu nærmere d. 24. december sig, børnene har kun få låger tilbage i julekalenderen. Julehistorien om Tiske 

og Taske blev vi færdige med i dag, det er så spændende det hele, at det er svært at vente       Til 

morgensamling i dag sang vi: I aften er det juleaften, der er længe længe til…….. både svaler og ugler har ret 

godt styr på sangen, som giver lidt gode tips til hvordan man skal får tiden til at gå indtil juleaften. En tur 

om juletræet tog vi også til Nu er det jul igen, nu er det jul igen – det blev selvfølgelig til en tur op til 

Mejsestuen en festlig julesang. 

I børnehuset har vi haft en rigtig dejlig måned, med mange sjove og gode oplevelser. Tip og Tap har lavet 

løjer til glæde og begejstring. Spændingen har været stor ved morgensamlingerne, hvem skulle have en 

gave, besøg af Tip eller Tap, eller vælge et stykke pynt til juletræet. I dag har vi endda nået at lave 

julekugler, huskefugle og fuglehus – de står på rummene så I kan pynte op til jul derhjemme. 

Lidt julebageri er det også blevet til, pebernødder og vaniljekranse har vi smovset i og dåserne er nu 

tomme. Julefrokosten i tirsdags var så overvældende at det blev til ”reste” julefrokost igen onsdag, det er 

bare en rigtig hyggelig tradition. I går var hele huset til julegudstjeneste i Sahl Kirke, det var en hyggelig 

oplevelse og om eftermiddagen varmede Rasmus varm chokolade til alle og Sabina havde bagt muffins som 

vi fik til eftermiddagsmad – Mums.  

Lucia-optoget den 12.12, havde igen i år en rigtig god opbakning og det var dejligt at se så mange følge os 

fra børnehave over til kirken. Det var også dejligt at hilse på de ”gamle” børnehave familier, som også 

kiggede forbi til fællesspisningen i mini-hallen. Tusind tak for jeg opbakning. 

Tak til vores helt egen husnisse for de skønneste løjer og drillerier som igen i år har været på spil når lyset 

slukket og døren låst. 

Lige om lidt sænker julefreden sig og vi kan alle se frem til en velfortjent juleferie sammen med familien. 

December er som altid fløjet afsted. Ynglings drillerierne har i år indbefattet en hel del toiletpapir      både i 

huset og rundt om i de små hjem, hvor er det bare herligt. 

 

Lukkedage i 2020 

Vedhæftet dette nyhedsbrev er også en oversigt over lukkedage i 2020, det vil være en god ide at får dem 

noteret i familiekalenderen så I allerede nu kan planlægge ferie eller alternativ pasning ved bedsteforældre 

mm. 

 

Frugtordning 

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at frugtordningen, som alle i huset er en del af, pr. 1.1.2020 

stiger til 100 kroner pr. måned. 

 

 

 



Venskaber 

I januar sætter vi fokus på venskaber og fællesskab, vi glæder os til et spændende forløb, hvor både 

vuggestue og børnehave kommer til at arbejde på tværs i små og lidt større grupper. 

 

Velkommen  

Velkommen til Sabina som nu er fastansat som primær voksen på Mejsestuen. Sabina har været ansat i 

huset siden starten af september i Tinna orlovsstilling derudover har Sabina tidligere været i huset som 

vikar i forbindelse med ferie og sygdom. Annika vil også være at finde i huset, I vil primært møde hende om 

eftermiddagen. 

 

Velkommen til ny familie 

Torsdag den 2. januar 2020 starter Frederikke på Svalestuen. Frederikke bliver 3 år d. 22.12.2019 og vi 

glæder os til at lærer Frederikke og hendes familie rigtig godt at kende. Velkommen til hele familien. 

 

 

Fødselsdage 

Tillykke til Isabella som er blevet 4 år i november 

Tillykke til Modi som er blevet 1 år i november 

Tillykke til Stefan som er blevet 4 år i december 

Tillykke til Kristine som er blevet 1 år i december 

Tillykke til Frederikke som bliver 3 år den 22. december 

Tillykke til Noah som bliver 5 år til januar 

Tillykke til Arthur som bliver 2 år til januar 

 

Glædelig jul og godt nytår til alle 

Vores Naturbørnehuset åbner igen 2. januar kl. 6.30 

De bedste julehilsner fra 

Tinna, Rasmus, Sabina, Annika og Randi 

 


