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  Nyhedsbrev 
Rollingerne og Spilopperne december 2020 

 
Så blev det december. Hvilket betyder frost og kolde dage. Husk nu flyverdragt, huer og vanter 😊 

 

Månedens læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskab. 

Julen er en speciel tid for børnene, så derfor skal december bruges på at julehygge. Vi har fået 

juletræ på stuen, som vi løbende vil pynte op sammen (i fællesskab). 

Udover det skal vi lave en masse kreative ting, så som, flotte juletræer, julehjerter, julestokke, 

engle og meget mere. (kultur og æstetik) 

Vi vil også komme til at bage småkager og muligvis få en lille klat risengrød 😉 

 

Nissen har glemt sin hue, mon ikke han kommer tilbage efter den? Det finder vi i hvert fald ud af 

når kalenderen siger 1 december.  

 

Husk at melde tilbage om jeres barn kommer de sidste 3 dage, op til juleaften.  

Stuernes opdeling: 

Pr. 1/1-2021, vil der blive omstruktureret lidt i vuggestuen. Der vil komme fast personale på hver 

stue, fremfor vi løbende vil være på begge stuer. 

Samtidig ryster vi posen med børn. Derfor vil der komme en ny liste i løbet af december om, hvor 

jeres barn fremadrettet kommer til at gå. 

Men i december ser alt ud som det plejer. 
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På stuerne resten af december: 

På Rollingerne:   På Spilopperne: 

Alexander    Alfred   

Cilja    Asta    

Ella R    Freja 

Ella M    John 

Emily    Laura M 

Jessica    Ludvig 

Laura F    Malte 

Lukas    Noah 

Mason    Thalia 

Milas    Theodor 

Nellie     Vilma 

Tobias    Saga 

Thea 

 

Vi voksne vil stadig være på alle stuer i løbet af ugen. 

 

Velkommen til: 

Velkommen til Valdemar, Vincent og Malou. 

 

Før børnehavegruppen: 

Vi fortsætter med at øve selvhjulpenhed, i de forskellige situationer. Vi øver også i at gå tur, og 

holde i hånd.  

Nu er vi nået ind i december, så selvfølgelig hygger vi lige lidt mere denne måned. 

Børnene flytter omkring 18 januar, så nu nærmer tiden sig. Men de er allerede blevet så dygtige til 

mange af de ting vi har øvet 😊 

Gruppen er: 

Cilja 

Ella r 



Emily 

Laura F 

Noah 

Malte 

 

Madpakker: 

Det er fortsat engangsemballage madpakkerne skal være i. Dvs. poser, papir, eller plast som må 

smides ud efter. 

Vi har en lille bøn om at madpakkerne bliver delt op i en formiddags og middags pose. På den 

måde kan jeres børn være en endnu større del af deres madpakke, end de har måtte indtil nu. 

 

Multisal: 

Vi har multisalen om tirsdagen, her vil vi tage en gruppe børn med ned for at danse og lege. Det vil 

ikke være alle der kan nå med ned hver tirsdag, men vi vil gøre vores bedste i at alle når derned én 

gang i måneden. 

 

Tur dag: 

Vi går på tur om onsdagen. Ikke alle når måske at komme med hver onsdag. Men vi sørger for at 

alle når at komme afsted i løbet af måneden 😊 

 

Vi ser frem til endnu en dejlig måned med jeres børn 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet i vuggestuen 

 



Emilie - Medhj Carina - Medhj 

VUGGESTUE PERSONALE 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gitte - Pædagog Susanne - PA 

Gurli - Medhj Linda - Medhj 

Mai - Pædagog 

Anja - Medhj 


