
NYHEDSBREV   
Uge 18  2017 

Ugeplan uge 19 

Mandag Larverne: kreadag 
Humlebierne + Frøer : i skoven*  

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

Onsdag Larver: maddag (minus madpakker!) 
Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Humlebier: Kathrine laver aktiviteter omkring sprog med en gruppe humlebier! 
Myrer og Frøer (en gruppe): træværksted. 

Torsdag Myrer + Magnus F, Noah og Hector: skovdag* 
Frøer og Humlebier: Kreative aktiviteter/ude. 
Humlebier: Kathrine laver aktiviteter omkring sprog med en gruppe humlebier! 
Humlebier: i SFO kl. 13.30 
Myrer og Frøer: bamsefest 17.00 – 18.30 (se invitation!) 

Fredag St. bededag 

 
*Medbring taske med lidt skiftetøj, madpakke og drikkedunk med vand. 
 
ARBEJDSDAG DEN 29. APRIL 2017 
NaturMusen vil gerne takke de mange forældre, der var med til at 
forskønne vores dejlige sted i lørdags. 
Det betyder rigtig meget for os, at vi kan koncentrere os om arbejdet 
børnene og kun den del 
af det praktiske, der 
hører hverdagen til. 
Men det er selvfølgelig 
afhængig af at I 
forældre giver en hånd 
med. Så tak for det! 
 

Den nye bestyrelse var for første gang samlet på arbejdslørdagen og 
de glæder sig til arbejdet for vores allesammens vuggestue/børnehave/skole. 



 
BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING (PERSONLIGE KOMPETENCER)  
Som et led i det aktuelle læreplanstema om personlige kompetencer arbejder Larverne med at lave 
”huse”, hvor billeder af dem selv, deres 
forældre/bedsteforældre/hunde/katte/heste 
hænger som en kollage på et stykke karton. 
Vuggestuen bruger husene til at skabe bevidsthed 
hos børnene om dem selv, og det de kommer fra. En 
bevidsthedsgørelse som skal danne grundlag for 
den identitet det enkelte barn skal bære med sig 
gennem livet. 
Børnene vil gerne kigge på ”husene” og fortælle om 
hvem eller hvad der er på billedet. Om det så bare 
er at pege og vise man bliver glad eller om barnet 
har sprog til at kunne fortælle om hvem de ser, er 
det et utrolig godt værktøj for at skabe personlige 
kompetencer og bevidsthed om hvem man er. Men 
også det at se på de andres huse skaber en 
bevidsthed om, at de andre børn også har en 
familie. 
Der er ingen tvivl om at børnene elsker at kigge på 
husene. 
Vuggestuen opfordrer kraftigt på at alle kommer 
med billeder af familien osv. Der mangler stadig 
nogle huse. Det er helt ok at sende billeder via SMS 
på 25744066 så klare personalet resten. 

Besøg af Jawads lillebror. 
 
OM SPROG 
Kathrine som var studerende hos os i efteråret kommer forbi med sin studiegruppe, hvor de vil lave en 

række aktiviteter vdr. sprog for en gruppe Humlebier. 

Hun var forbi i torsdags og der var vist ingen tvivl om at børnene ikke havde glemt hvem Kathrine er. 

Vi glæder os til at få et indspark fra de studerende. Vi kan helt sikkert lære noget! 

  



VI ER EN DEL AF NATUREN 
Nogle gange tænker vi på naturen som noget man 
går ud i. At vi er en del af naturen glemmer vi ofte. 
Men så er det godt vi har børnene til at minde os om 
det. Når man er lille og ikke har ”glemt” den natur 
der omgiver os, kan undren over de små ting minde 
os om, at naturen er en kilde til viden, ro, 
fordybelse, balance, kropsbevidsthed og meget 
andet. 
Vi oplever det gang på gang at børnene bliver helt 
anderledes rolige når vi er i skoven. 
 

 
Det er fantastisk at opleve børnene, når de for første 
gang er med i skoven. Pludselig skal man til at lære 
at gå på en ny måde. Fødderne skal løftes højt for 
ikke at falde over græs, lyng, grene osv. Men ret 
hurtigt bliver det lært og man er nu klar til at gå på 
opdagelse i en ny verden. 
 
 
 
 
 



 

 
EFTER EN LANG OG HÅRD UGE VIL JEG HERMED ØNSKE ALLE EN GOD WEEKEND - KLAUS 


