
NYHEDSBREV   
Uge 17  2017 

Ugeplan uge 18 

Mandag Larverne: velkommen til Max. 
Myrerne: velkommen til Michela 
Humlebierne + Frøer : i skoven*  

Tirsdag Larver, Myrer og frøer: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Larverne: i multisalen 
Humlebier: musik og samling 8.10 – 9.20, 9.45 – 11.15 på besøg i 0.- 1. klasse 
Frøer: yoga/mindfulness 

Onsdag Larverne: Kreadag 
Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Humlebier: Tinobog og Trin for trin 
Myrer og Frøer (en gruppe): træværksted. 

Torsdag Myrer + Magnus F, Noah: skovdag* 
Frøer og Humlebier: Kreative aktiviteter/ude. 
Humlebier: i SFO kl. 13.30 

Fredag Humlebier: morgenløb med skolen kl. 08.10** 
En gruppe myrer: yoga 

 
*Medbring taske med lidt skiftetøj, madpakke og drikkedunk med vand. 
** Husk gode løbesko med. 
 
LARVERNE 
Ugen der er gået:  
 
 Vi har været i multisalen sammen med de mindste myrer, hvor vi 
har øvet os i at vente på tur. 
 Vi nyder at være i salen, der er masser af plads at løbe på og når alle 
redskaberne er ude, er der udfordringer for en hver. Vi hører musik, 
danser, løber, griner, hopper ned fra en plint og der er mulighed for 
at nye lege udvikler sig og relationer med de yngste myrer opstår.  
 
I ugens løb har vi været meget udenfor trods det omskiftelige vejr. 
Vi er alle glade for at komme ud, vi har været på cykeltur ud til skoven 
og vi cyklede hjem ad kirkestien. Når solen har været fremme har vi 
været ovre på hoppepuden, her bliver balancen og motorikken 
udfordret. Det er sjovt og lidt vildt.  
Vi har også været ude på vores egen legeplads, hvor vi har gjort klar 
i vores højbede til såning af ting når vejeres bliver til det. Der er 

blevet lavet 
mad i 

legehuset, 
løbet på bakken og kørt stærkt på scooterne, 
traktorerne og en løbecykel.  
 
Vi har sagt farvel og på gensyn til Michela som 
starter i børnehaven på mandag. Heldigvis er hun 
lige inde ved siden af. Mandag starter Michelas 
lillebror Max og det glæder vi os til.  



 
Når man nu kan spise selv, må man også gerne! Motorisk træning! 

 
  



EFTER SOL KOMMER REGN 
Det er vist meget betegnende for den forgangne uge.  

Ikke mindst i skoven torsdag oplevede vi hvordan 

regnen silede ned og lavede mere pløre det ene 

øjeblik for så at solen skinnede og børnene måtte 

smide huen og lyne jakken ned. 

Heldigvis har vi vores telt, hvor man kan krybe i ly 

og synge eller fortælle historier. 

 

Selvom vejret ikke arter sig kan man sagtens holde fødselsdag i skoven. Eva blev 4 år og havde kage og 

juice med, så der blev derfor både spist, sunget og pakket gave op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stokkekamp i snevejr. 

 



NÆSTEN SKOLEKLAR 
Nu er det meget snart det sker! Klokken ringer ind til første skoledag. 
Humlebierne har længe været med til musik og samling med skolen. De har lavet opgaver i Tinobogen, 
haft ”Trin for trin” og nu er de så begyndt at have en eftermiddag i SFO’en. I den forbindelse har de lavet 
et stort billede af dem selv, som nu hænger i SFO’en og minder dem og andre om, at de efterhånden er 
blevet en del af skolen. Også morgenløb om fredagen deltager Humlebierne nu i og inden længe skal de 
besøge 0. klasse nogle formiddage. 

 
Vi tror på, at denne glidende overgang til skolelivet er af stor betydning for hvordan de kommende 0. 
klasses elever vil finde sig tilrette. Det handler om tryghed, forberedelse og kendskab til de nye voksne, 
der vil blive deres nye holdepunkt i en endnu ukendt fremtid. Men det er ikke en opgave børnehaven og 
skolen kan klare selv, så det er derfor en vigtig opgave for forældre at forholde sig til skolen og tale med 
sine børn om hvad der skal ske. 
Ny forskning viser at en overgang fra eksempelvis børnehave til skole, kan sætte børn op til 4 mdr. tilbage 
i udviklingen. Det er derfor af stor vigtighed at vi, der er voksne omkring børnene, hjælper og understøtter 
dem i overgangen. 
 
DEN GODE KLASSIKER  
Vi kender den vist alle sammen fra vores egen 
barndom. Bordskåneren!  
Ikke desto mindre er det stadig en god aktivitet, når 
børn skal lære at save og slå søm i. At det så samtidig 
bliver en ting mor og far kan have stående fremme 
og bruge i hverdagen, gør at børnene bliver stolte 
over at have lavet noget brugbart og føler sig derfor 
betydningsfulde.  
 
ALTING SPIRE OG GROR 
Selvom der stadig kommer lidt sne og frosten ikke 
helt har sluppet sit tag, er det nu vi skal til at så de 
frø, der i løbet af sommeren skal blive til porrer, 
ærter, gulerødder og så videre. 
Lige nu står de nysåede frø i vinduet og trækker 
varme fra forårssolen. En spændende proces at 
følge. 
 
ARBEJDSLØRDAG 
De første forberedelser er i gang, håndværkere 
arbejder allerede og arbejdshandskerne ligger klar. Vi glæder os til at komme tilbage på mandag og se alt 
det der er sket i løbet af i morgen. Har du ikke tilmeldt dig, dukker du bare op, der skal nok være en opgave 
til dig! 
Med et ønske om en god arbejdsdag vil jeg ønske alle en god weekend! 

Klaus 


