
Nyhedsbrev, november 2018 

Vi er nu godt i gang med den sidste del af efteråret, hvor er det bare herligt at lege ude i stille vejr og 15 

grader i november. Vi nyder hver en dag, hvor det er muligt at lege og spise ude uden vanter. Det flotte vejr 

betyder også at vi stadigvæk er mange timer ude hver dag, legeparken bliver heldigvis aldrig kedelig at 

være i, da den indbyder til mange forskellige lege. Især er det populært at klatre i træer, hvilket endda 

bliver lidt nemmere når bladene falder ned. De store traktordæk er også populære at klatre på og balancen 

trænes, det kræver både koncentration og mod, at kravle op for bagefter at springe ned.  

Gemme- og fangelege er også altid et hit, og der opfindes gerne nye spændende variationer af gammel 

kendte lege. I den sidste tid har der også været gang i flere kreative aktiviteter ud i legeparken, der bliver 

løbende lavet bladranker, som pynter under halvtaget i legeparken. Mange børn har også været i gang 

med, at lave græskarlanterne til lanternefesten.  

I værkstedet summer det også af kreativitet, der laves forskellige udgaver af sol, måne og stjerner og alle 

børn hygger sig med forberedelserne til lanternefesten. I næste uge skal der bages lanternesmåkager, i 

køkkenet på svalestuen hænger der en liste med bage grupper.  

Det er dejligt at være fælles om at skabe rammerne for et godt børneliv, hvor der gennem hele dagen er 

mulighed for leg, ro, fordybelse og nærvær så alle har mulighed for at lære og trives i Vores 

Naturbørnehave. 

 

Lanternefest 

På døren ind til svalestuen hænger der et opslag med tilmelding til lanternefesten på fredag, husk at skrive 

jer på. Vi har også brug for hjælp til at stille borde og stole op i gymnastiksalen torsdag d. 15.11 og bage en 

kage til om fredagen. Vi håber I vil byde ind med hjælp til opgaverne, der er opslag sammen med 

tilmeldingen. 

Hver familie skal medbringe en ret til den fælles buffet. Husk at I selv skal medbringe service og drikkevarer.  

Julemarked i Sahl Minihal 

Børnehaven deltager i år i byens julemarked d. 25. november, hvis der er nogen som har lyst til at hjælpe 

på vores stand er det muligt at skrive sig på en liste i børnehaven. Børnene vil i ugen optil lave forskellige 

ting som kan sælges, skulle vi være så heldige at få udsolgt går pengene til aktiviteter i børnehaven. 

Besøg på Energimusset i Tange  

Torsdag den 29. november tager hele børnehaven til Energimuseet i Tange, her skal vi på jagt i naturens 

skattekiste efter ting fra krattet og skoven og laver bæredygtig julepynt til juletræet. Bagefter skal børnene 

være med til at bygge et bål, som vi skal varme æbleskiver på. Rundt om bålet hører børnene fortællingen, 

om Energimuseets nisse som bliver til ild, når den er vred, til vand når den er nysgerrig og til vind når den er 

ivrig.  



Vi kører fra børnehave kl. 9.00 og forventer at være hjemme i børnehaven igen omkring kl. 14.00. Hvis der 

er nogle forældre som har lyst til at komme med på årets juletur er I meget velkommen. Der køres i private 

bliver, da der ikke er mulighed for offentlig transport til Tange. 

 

 

Luciaoptog 

Igen i år har vi et fælles arrangement med Sahl Kirke omkring Lucia optog, det er torsdag d. 13. december. 

Alle børn fra børnehaven deltager, vi har dragter og lys. Vi går i Luciaoptog fra børnehaven kl. 16.30, ved 

byens juletræ stopper vi op og synge Sct. Lucia, hvorefter vi fortsætter op mod Sahl Kirke. Kl. 17.00 er der 

Luciagudstjeneste bagefter går vi i Sahl Mini-hal, hvor menighedsrådet står klar med spaghetti og kødsovs. 

Arrangementet slutter cirka kl. 19.00. 

 

Oprydningssang 

I børnehaven har vi lært en ny sang at kende, nemlig oprydningssangen – Den virker helt fantastisk, når det 

er ved at være tid til oprydning begynder de voksne at synge. Det magiske ved sangen er at oprydningen 

bliver hyggelig og den har en inkluderende virkning, for alle børn kan være med. I får lige sangen her, så kan 

i prøve at synge den sammen med jeres børn 

Ting tingeling 

Man må tage en ting 

Rydde op og lægge ned 

Alle børn kan være med 

Sangen synges både ud og inde, men hjælp gerne dit barn med at huske at rydde op inden I går hjem. 

Udenfor er det 10 ting og indenfor skal man rydde det op man har leget med.  

 

Tillykke 

Stort tillykke til Isabella som er blevet 3 år den 4. november 



 

Velkommen 

Mandag d. 3. december starter Stefan i børnehaven, sammen dag bliver Stefan 3 år. Vi glæder os til at byde 

Stefan og familie velkommen samt til at lærer jer godt at kende. 

 

Tak for denne gang 

I går var det tid til, at sige tak for denne gang til Carina, som har været en rigtig god og kompetent vikar for 

Rasmus, mens han har været på ferie. Tusind tak for dit engagement og dejlige humør. 

 

De bedste lanternehilsner 

Fra 

Tinna, Rasmus og Randi 


