
Nyhedsbrev for december 2018 	

I december travlt vi har 

alt til julen ská være klar 

Der skal bages og pyntes op 

inden stjernen sættes på træets top 

Sende julehilsner vi også når 

Glædelig jul og godt nytår. 

 

Kære forældre… tænk nu er det igen december måned, en skøn måned for 

både store og småJ 

Vores læreplans tema er kulturelle udtryksformer & værdier, som har en 

fin tråd, imellem alle vores (jule) aktiviteter i december måned. 

 

De sidste mange år har vi haft julehygge i hver gruppe, hvor        

nissen kom på besøg og hvert barn fik en lille gave. 

MEN… i år vil vi prøve noget nyt, vi vil forsøge at skabe en ”julestue” ved 

sofaen omkring køkkenet. Her vil vi hver formiddag i december måned 

holde samling med alle børnene. Vi vil spise frugt sammen og samtidig vil 

vi synge og læse historie. I den forbindelse skal børnene til formiddagsfrugt 

medbringe et stykke frugt hver, som skal i en fælles kurv som står på 

køkkenbordet, frugten vil vi skære ud til et fælles fad. Tilbehør står vi for 

her i børnehaven. Håber i alle vil bakke op omkring vores nye juletiltag, vi 

glæder os rigtig meget til det. 

                                                                                                                          

D.4. december tager alle marsmænd og Astronauter til Juletræsfest i det 

gamle teater i Vejle. Vi kører med skolens busser kl.8.30, husk og kom i god 

tid. Der skal pakkes en rygsæk med frugtpose, drikkedunk og eventuelt 

	skiftetøj. Vi er hjemme i børnehaven igen senest kl.13.  



 

 

                             Den 11. december tager alle astronauterne bussen til Give 

Egnens Museum. Vi kører med skolens busser kl.8.40, så det er vigtigt at 

jeres barn kommer i god tid. Der skal pakkes en rygsæk med frugtpose, 

drikkedunk og eventuelt skiftetøj. 

Dagen byder på jul, som i gamle dage. Vi er hjemme i børnehaven igen ca. 

  kl. 13

 

 

 

 

 

 

                              Torsdag d.13. december, har vi vores årlige forældre 

julehyggedag, hvor børnene går Lucia optog for jer forældre. Vi skal lave 

juledekorationer, så i skal huske lys og krukke, fad eller lignende. Vi får 

brug for gran, troldegrene, mos, pynt eller andet! Nogen som kan hjælpe… 

Fra på mandag, hænger der en seddel på INFO tavlen i børnehaven, hvor 

i kan skrive på, hvis i har mulighed for at medbringe noget.                     

På forhånd TAK. Vi serverer æbleskiver, saft & gløgg. Arrangementet er 

uden søskende. 

  

 

 

 

 

 

                     



 

 

 

                            Til vores sidste personale møde havde vi besøg af Lena 

Søgaard. Lena har skrevet en bog omkring mindfulness ”Styrk den indre ro 

i barnet”, der handler om Mindfulness igennem eventyr fortælling. Hvor 

barnet mærker den indre ro og styrker barnets evne til empati og nærvær. 

Til mødet fortalte hun omkring Mindfulness i børnehøjde og hvordan vi 

kan arbejde med det i hverdagen. Lena kommer to dage i december måned, 

hvor vi prøver det af sammen med børnene. Vi glæder os alle rigtig meget 

til at komme i gang og synes det falder godt i tråd med vores motorik og 

sansedag som vi har hver mandag. Spørg endelig os personaler, hvis i vil 

vide mere omkring forløbet. 

 

 

                            Som tidligere skrevet, havde vi tilsyn fra Vejle kommune 

i november måned, to gode dage og i forlængelse af dette, har vi modtaget 

en rigtig fin rapport. Rapporten bliver lagt på vores hjemmeside fra 

januar 2019. 

 

 

         D.21. december holder vi afslutning for Line og Piet, de har begge to 

søgt nye udfordringer. Vi ønsker jer held og lykke med det nye i skal ti 

 

 

 D.2. januar 2019 starter vi med at byde velkommen til Magnus, Sarah og 

Willum og deres familier. Vi glæder os meget til at lære jer at kende. De 

starter alle tre i Stjerne gruppen.  

Samtidig skal vi også byde velkommen til to nye voksne, Camilla kender i 

hun er lige nu i praktik hos os og Trine som er helt ny i Solstrålen. 



 

 

 

 

I januar 2019 starter Astronauterne op med, engang om ugen, at tage til 

morgensang og besøge/lege i Bifrost på skolen. Vores mål med dette er at 

skabe en tryg og genkendelig overgang til skolen. 

 

I forhold til sammenlægningen med Balle friskole og efterskole, er er det 

formelle så småt ved at falde på plads. Det har været en spændende proces 

og vi glæder os meget til det nye år. Vi sender et fælles brev rundt til alle 

forældre i både børnehave og skolen inden jul. I kølevandet af 

sammenlægningen, har vi fået grønt lys til at købe nye ting til børnehave, 

både ude og inde� 

 

HUSK!  

Tøm jeres børns rum, når i går på juleferie, så kan der blive gjort ordenligt 

rent i garderoben, og i forældre kan ved samme lejlighed, få tjekket op på 

kassens indhold. 

Fredag d.21. december 2018 er sidste dag i Solstrålen, inden vi går på 

juleferien. Vi ses igen d.2. januar 2019.  

 

Vi ønsker jer alle, den dejligste juleferie…                                          

Glædelig jul & godt nytår  

Personalet i Solstrålen 

 

 

	


