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Uge 2  2017 

Ugeplan uge 3 

Mandag Humlebier + Frøer i gymnastiksalen. 
Myrer: kreative aktiviteter. 

Tirsdag Larver og Myrer: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Larver: i gymnastiksalen 
Humlebier: musik og samling 8.10 – 9.20  
Humlebier og Frøer: helteyoga. 

Onsdag Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Humlebier: Tinobog 

Torsdag Larver: maddag (kyllingefrikadeller) ingen madpakker i dag! 
Myrer: musik 
Frøer og Humlebier: Kreative aktiviteter. 

Fredag En lille gruppe myrer: Mindfulness/yoga 

 
Efter en uge med regn og rusk, er det i skrivende 
stund endelig klaret op med frostklar luft og let lag 
rim/hagl på græsset. Vi kan godt bruge noget rigtig 
vintervejr nu! 
 
Vi har netop overstået en uge, der har haft sygdom 
som en grundtone. Aldrig har vi oplevet så mange 
syge børn på en gang. Da der var flest, var over 50% 
syge. 
 
Men der er altid noget positivt at finde: Vi har bla.a. 
haft god tid til at gennemgå ”barnets bog” i 
børnehaven. Emma har sat tingene i system og talt 
med børnene om, hvad der skal stå i deres bog. Vi kan kun opfordre alle forældre til komme med nye 
input til bogen i form af billeder af børnenes familie, kæledyr, ferieture osv. 
Det er noget børnene nyder at tage mappen frem og der bliver mange gode snakke mellem børnene om 
hvad de har i mappen. 
 
VINTERFERIE 
Så nærmer vinterferien sig og vi skal til at have fundet ud af, hvem der har brug for pasning. 
Uge 7 er en uge mange bruger til at holde ferie, så det er meget vigtigt for os at vide så nøjagtig som 
muligt, hvor mange børn, der kommer, og dermed hvor meget personale der er brug for. 

I dagene op til jul viste det sig at der den 23. 
december kun var et barn, der havde brug for 
pasning trods tilmeldingen sagde noget andet. 
Derfor; vær så præcis som overhovedet muligt med 
at melde ind på pasningsbehov, så jeg kan afpasse 
bemandingen herefter. På forhånd tak! 
Der hænger sedler ved indgangen til hhv. 
vuggestuen, børnehaven og SFO’en, som kan 
benyttes. Alternativt kan man benytte sig af mailen. 
Vi ønsker svar senest mandag den 23. januar. – 
meget gerne før! 



FRA MYRE TIL FRØ 
 
Knapt er Frøerne blevet til Humlebier inden næste 
gruppe myre er klar til at blive Frø. Ved en lille 
seance mandag skete det så at de ”store” Myre 
kunne hoppe op som Frø. 
 
 
 
 
 
 
DET ER GODT AT HAVE EN VEN AT SPILLE MED 
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AT RULLE OG TRILLE 
Når man er Larve må man lære sin krop at kende på mange måder. 
Derfor er det altid godt at komme en tur i salen og tumle med de yngste 

Myrer. 
  



FLERE GLIMT FRA UGEN DER GIK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GOD WEEKEND - KLAUS 


