
Nyhedsbrev fra vuggestuen, august 2019. 
 

 
Så er vi i gang igen efter sommerferien, vi håber alle har haft det dejligt! 
 
Hen over sommeren har vi måttet sige/ skal vi sige farvel til mange børn: 
1-5. flyttede My og Lucas til Rævestuen. 
1-6. flyttede Alberte til Voel Børnehave ( Hun bor i Voel). 
19-8. flytter Sara og Marie til Harestuen. 
19-8. flytter Buster og Noah til Rævestuen. 
1-9. flytter Karl og Karoline til Voel Børnehus (De bor i Voel). 
Vi ønsker alle det bedste – vi vil savne dem meget og håber de vil komme på besøg. 
 
Vi har heldigvis også kunnet sige goddag til mange nye børn: 
1-4. kom Tilde B. 
1-5. kom Luna Mynthe og Vincent. 
1-6. kom Noah H., Anker og Katrine. 
16-8. kommer Otto. 
1-9. kommer Vilfred og Elina. 
16-9. kommer Viola. 
Velkommen til alle børn og deres familier. 
 
Lige nu har vi 32 børn i vuggestuen, derfor har vi valgt at bibeholde vores Ældste Gr./Storebørns 
Gr.,  men også fordi vi kan se børnene trives og udvikler sig meget, når de får dette målrettede 
tilbud. Gruppen består af de 8 ældste børn i vs. og 2 voksne. Gruppen er i funktion fra kl. 8-12 ca. 
Kommer børnene før kl. 8, skal de som hovedregel afleveres på deres oprindelige stue. 
 
Fra mandag d. 19-8. er grupperne som følger: 
 
Hvalstuen: Louise, Sanne og Hanne. 
 
Sildestuen: Anette, Dorte og Jannie. 
 
 Ældstegruppen/Storebørnsgruppen: Tanja og Connie. 
 
Børn i Ældste Gr. Karl til 1-9. Asta, Ellie, Oliver, Noah H., Luna, Luna Mynthe, Emma og Emil pr. 1-9.    
 
 
Vi arbejder stadig med 6 læreplanstemaer. På opslagstavlen i fællesrummet kan I læse om 
temaerne og se hvad vi arbejder med i øjeblikket.   
I maj/juni var temaet ”Krop og bevægelse” og undertemaet var ” Sanserne . Børnene fik mange 
sanseoplevelser, især var vandleg/oplevelser meget populært. Sansesangen, som vi sang til 
sommerfesten, er også et hit.  
I juli/august er temaet ”Natur og naturfænomener” og undertemaet er ”krible- krabledyr . Vi vil 
være meget ude og give børnene oplevelser, men også synge og læse om emnet. Se opslagstavlen. 
 
HUSK at sætte kryds i kalenderen til vores forældremøde d. 19 sept. Mere info senere. 
 

Hilsen Sorring Vuggestue.                            


