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Ugeplan uge 24 

Mandag Humlebier: besøg hos Bodil 
Frøer Oliver, Emma, Eva, Sander, Markus, Marius, Lucas L og William D.: Skovdag 

Tirsdag Larver, Myrer og frøer: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Humlebier: musik med 0. og 1. klasse og samling. 
Børnehaven: maddag (ristaffel) 

Onsdag Larverne: Vi leger i børnehaven og bager 
Myrer, Frøer og Humlebier: tur til Vesterhavet. (børnene skal være i børnehaven kl. 
8.00!) 

Torsdag Larverne: tur til maskinstation og hjem til Annedorte 
Myrer i skoven* 

Fredag Larverne: afslutning for Emma 
Humlebier: morgenløb med skolen. 
En lille gruppe Myrer: yoga 

*Medbring taske med lidt skiftetøj, madpakke og drikkedunk med vand. 
 
BYGER, DER GÅR OG KOMMER. DET ER DEN DANSKE SOMMER. 
En linje fra sangen ”Danmark nu blunder den lyse nat” som i særdeleshed passer til vejret lige nu. 
Det ene øjeblik løber børnene rundt i bare tæer og smurt ind i solcreme og det næste øjeblik er hætten 
på regnjakken trukket godt op omkring ørene. 
Ja det kan være svært at blive klog på vejret. Derfor er det nødvendigt stadig at medbringe både termotøj, 
regntøj, gummistøvler og sommertøj. 

 
FARVEL TIL EMMA LARSEN 
På fredag er sidste dag for Emma 
Larsen. Vuggestuen kommer helt sikkert 
til at savne hende, men vi får dog 
fornøjelsen af hende i løbet af 
sommerferien, hvor hun enkelte dage 
vil være ferieafløser. 
Herfra skal lyde en stor tak og et på 
gensyn! 
 
Larverne maddag – det kolde bord.  
Når der er maddag i vuggestuen, får 
børnene en god mulighed for at smage noget de ellers ikke spiser. 



I SKOVEN 
Selv når vejret ligner ”jeg vil ikke ud” -vejr, er en tur 
i skoven stadig en dejlig oplevelse. 
En god gang varme popcorn bringer altid lykke og 
det var lige netop, hvad myrerne mærkede den dag 
i skoven. Med maverne fyldt med frugt og popcorn, 
kunne dagens ekspeditioner begynde. 
Nogen havde startet en lille krig bag ved bålhuset. 
Nogen havde fundet en stor sten, hvor der vistnok 
bor en trold under. Derfor drog en lille flok på 
troldejagt. Her gælder det om at hjælpe hinanden 
gennem den mørke skov, op af stejle skråninger og 
over den farlige kløft, fuld af krokodiller. Jo, både 
fantasi, samarbejde og kropskontrol er i spil på 
sådan en troldejagt. 
 

 
Og troldene?! Dem fandt vi skam. Se dem i børnehaven.  
 
KREATIVE SYSLER 
Som man måske har bemærket er børnehaven lige nu fuld af mariehøns og humlebier, der hænger ned 
fra lamperne. Efterhånden har alle prøvet og kunstværkerne er både meget forskellige og super flotte. 
 

 
 
MORGENHJÆLP 
Næsten hver morgen kommer et par store 
skolepiger forbi, for at lege med børnene i 
børnehaven. Det er efterhånden blevet et fast ritual 
for nogen og børnene elsker at få besøg. De store 
bliver hurtigt til forbilleder for de små og når børn er 
sammen med børn, sker der noget helt særligt, som 
ikke sker når voksne er sammen med børn. 
  



ÅRSHJULET 
Det er efterhånden længe siden jeg har gjort 
opmærksom på NaturMusens årshjul. Det er her du 
kan danne dig et overblik over faste 
tilbagevendende begivenheder og deres indhold. 
Du finder hjulet her 
 
 
Husk også at du kan se infotavlerne ved at klikke på 
linket i venstre side på hjemmesiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

 
 
NYT FRA FORÆLDRERÅDET 
 
Kære alle  
Fra forældrerådet i naturmusen skal lyde en sommerhilsen.  
 
Vi har haft møde i forældrerådet, hvor vi talte om, hvordan vi får sendt informationer ud, så I ved, at der er mange 
gode ting, vi kan lave sammen.  
 
Kender I : 
Fredagsbrevet? 
Hjemmesiden, Naturmusen.dk? 
Naturmusens Facebook? 
Grønbjerg friskoles hjemmeside? 
Runestenen? 
 
Vi talte om, at der er stor ros til fredagsbrevet. Det er rart at vide, hvad vores dejlige børn laver i hverdagen.  
Vi talte om, at vi gerne skal fortælle lidt mere om, hvad der forventes, at vi forældre deltager i - vi har vel alle været 
i tvivl om invitationen gælder hele familien eller kun barnet:) 
Snart er det sommerferie og det betyder, at der faktisk er et arrangement, som man ikke vil gå glip af.  
Den 22. juni kl 17.00 samles alle. 0 år til 9 klasse sammen med forældre og søskende i skolegården.  
Der skal vi spise sammen. Skolen står for maden – dog har man selv kød med til grillen. Og husk service og 
drikkevarer. 
Man skal ikke melde sig til. Hele familien er velkommen. Det er rart at mødes på en anden måde end når vi bare 
lige siger hej eller godmorgen i døren. 
Der vil være underholdning og taler - og så håber vi på dejligt vejr.  
Kom endelig med spørgsmål og kommentarer, når vi mødes eller ring, send en mail/sms (se hjemmesiden). 
Mange hilsner 
Forældrerådet Carina, Kamilla og Pernille 

 
 
 
 
 
 

 

https://create.plandisc.com/Ecl5ueW

