
Nyhedsbrev fra vuggestuen juni 2019  

Inden sommerferien kommer her lige et nyhedsbrev.  

Vi har siden sidst fået to nye børn i vuggestuen, nemlig Oskar og Malik. Velkommen til Jer og 

Jeres familier. 

Vores dagsrytme ser sådan ud: 

6.30: Vi spiser morgenmad i børnehaven.  

7.30: Vi går i vuggestuen og leger på en stue. Er der mange børn inden kl 7.00, går de med en 

voksen i vuggestuen. 

8.00: Vi fordeler os på vores to stuer og evt. Tumleren og Torvet tages i brug. Vi leger og 

tager imod børn. 

9.00: Vi holdes samling stuevis. Vi synger primært og spiser formiddagsmad. 

9.30: Vi fordeler os til aktiviteter i vores mindre læringsgrupper. 

10.45: Vi spiser frokost. 

11-12: Børnene bliver puttet. 

Vi spiser eftermiddagsmad løbende, efterhånden som børnene vågner. Når der er flere børn 

vågen, fordeler vi os på begge stuer/ i Tumleren/ på Torvet. Eller vi går ud på legepladsen.  

Sange i vuggestuen: 

Mange af Jer forældre spørger tit til, hvilke sange vi synger i vuggestuen. Her kommer en liste 

over de mest sungne sange:  

Jens Petersens ko 

Traktorsangen 

Bager Bo 

Jeg bygger mig en bil 

Og vi trækker skuffen ud 

Lille skorstensfejer 



Bjørnen sover 

Oppe i Norge 

På et lille grøn blad 

Lille/ store Peter edderkop 

Trolden i æsken 

Lille undulat 

Hjulene på bussen 

Mester Jacob 

Se min kjole 

Højt i et æbletræ 

I en skov en hytte lå 

Det er disse sange, som vi synger fra sangkassen. 

 

Vi oplever indimellem, at nogle børn ikke bliver checket ind efter aflevering. Daycare skærmen 

er et vigtigt arbejdsredskab for os. Det er MEGET vigtigt, at børnene bliver checket ind, når I 

kommer i vuggestuen, og ligeledes bliver checket ud, når I tager hjem igen. Ligeså vigtigt er 

det, at afhentningstidspunktet er korrekt. Vi bruger afhentningstidspunktet som en rettesnor, 

hvis jeres barn har det skidt, om vi skal ringe, omkring putte tidspunkter, mad mm.  Man kan 

rette tidspunktet fra sin app på telefonen, hvis det skulle ændre sig i løbet af dagen, ellers så 

send en sms til os, så retter vi det for Jer. Det er så afgørende for os, at vi ved, hvornår 

børnene bliver hentet. 

 

Sengetøj: 

Vi vil opfordre alle til at få skiftet sengetøj inden sommerferien. Husk også at skifte lagenet. 

Når man skifter sengetøj, tager man det beskidte med sig hjem og får det vasket. Samtidig 

tager man et rent sæt ude i skabet ved indgangen til vuggestuen og lægger på dyne og 

madras. Man behøver altså ikke at tage sættet med hjem for at vaske det samme dag og 

medbringe det rent dagen efter. Vi har masser af sæt i skabet. Så vask det ved lejlighed og 

læg det i skabet, når I tager det med retur. Vi vil rigtig gerne hjælpe Jer med at vise, hvor 

tingene skal ligge.  

Vi vil ønske Jer alle sammen en rigtig dejlig sommer. 

 

Solskinshilsner fra Helle, Trine, Anja, Pernille og Katrine. 


