
NYHEDSBREV   
Uge 22  2017 

Ugeplan uge 23 

Mandag Lukket - 2. pinsedag  

Tirsdag Larver, Myrer og frøer: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Larver: gåtur 
Humlebier: musik med 0. og 1. klasse og samling. 
Myrer: kreative aktiviteter med Emma 

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

Torsdag Myrer i skoven* 

Fredag Myrer, frøer og humlebier: legetøjsdag 
Humlebier: morgenløb med skolen. 
Humlebifest kl. 16.00 – 19.00 (obs! Kun for humlebier!) 

 
*Medbring taske med lidt skiftetøj, madpakke og drikkedunk med vand. 
 
SOMMER! 
Endelig blev det sommer. De næste 3 måneder skal vi være ude dagen lang og hygge os i korte bukser og 
t-shirt! …eller det håber vi i hvert fald. 
Juni måned er da startet godt og sommervejret har gjort det muligt at lege og spise udendørs hele dagen. 
Men når børnene er ude en stor del af dagen, bliver de også udsat for megen sol. Derfor skal det her 
pointeres at børnene skal være smurt med solcreme inden de kommer i børnehave/vuggestuen. Vi har 
solcreme og smører dem over middag. 
 
Der er nu kun tre uger inden skolen holder 
sommerferie og traditionen tro, er der fælles 
sommerfest i den sidste uge inden skoleferien. Det 
bliver i år den 22. juni at alle børn og forældre 
samles i skolegården til hygge, mad, optrin fra børn. 
Det er også her at afgangseleverne får udleveret 
deres eksamensbevis. 
Sæt derfor X i kalenderen til en dag, hvor 
vuggestueforældre, børnehaveforældre og forældre 
til skolebørn kan mødes til en forhåbentlig hyggelig aften. 
 
UGEN DER GIK HOS LARVERNE  
Vi har været en masse udenfor og leget og bevæget 
os. Vi har været på grunden, på gåture, kørt på 
svævebanen og kørt stærkt på køretøjerne. 
Alle forældre har modtaget et nyhedsbrev i 
papirformat. Men jeg har valgt at tage det med i 
dette fredagsbrev, da det også kan være interessant 
læsning for andre forældre/forældre til kommende 
vuggestuebørn. 
Du kan finde brevet her  
 

http://naturmusen.dk/wp-content/uploads/2017/06/vuggestuen-brev-til-forældre-maj-2017.pdf


EN DAG PÅ GRUNDEN 
Torsdag var myrer og larver på grunden. Børnene 
legede på bakken, ved svævebanen, i buskadset i 
bålhytten og ved bålet. Larverne havde taget dej til 
klatkager med som de tilberedte over bålet. Alle 
måtte smage og de fleste syntes det var lækkert. 
Ved madpakketid kom frøer og humlebier med 
madkasserne og alle spiste på plænen. 

  
 
 
 
 
 
 
 

STEMNINGSBILLEDER FRA UGEN DER GIK 

 

  



EN NY TRØJE? 
Som nogen måske har bemærket, er der stillet et stativ op med forskellige trøjer, t-shirts og bukser. 
Vi har indledt et samarbejde med Intersport Ringkøbing, der kan levere tøj af høj kvalitet med tryk. Disse 
kan bestilles på de sedler, der hænger på vinduet. Vær opmærksom på at der er én seddel på voksne og 
én på børn. 
Der skal sættes et X for om det er ”NaturMusen” eller ”Grønbjerg Friskole” der skal stå på tøjet. Derudover 
kan der tilkøbes tryk med navn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MED DETTE HERLIGE BILLEDE AF EN GLAD FØDSELAR VIL JEG ØNSKE ALLE EN GOD KR. HIMMELFARTSFERIE 
KLAUS 


