
NYHEDSBREV   
Uge 24  2017 

Ugeplan uge 25 

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. Tinobog og Trin for trin 
Myrer: kreative aktiviteter med Emma 

Onsdag  

Torsdag Myrer, frøer og humlebier: Sidste skovdag*  
Sommerfest kl. 17.00 – 19.00 

Fredag  

 
*Medbring taske med lidt skiftetøj, madpakke og drikkedunk med vand. 
 
TUREN TIL MASKINSTATIONEN:  

Torsdag var vuggestuen på udflugt til Stadil med 
besøg hos Annedorte og Stadil maskinstation.  
Vi kørte i 2 biler fyldt med autostole, højt humør og 
seje solbriller. 

Vi spiste frugt i Annedortes have og undersøgte alle 
de spændende køretøjer hun havde i garagen. 

Efterfølgende tog vi på maskinstationen som var til 
stor glæde og fornøjelse for alle drengene. Vi så 
utallige traktorer og Magnus F og Noah sad oppe i 
en "snitter". Vi prøvede havetraktorer og 
foderblandere. Alle var meget optaget og i deres es.  
Vi spiste madpakker hjemme hos Annedorte i det dejlige vejr og legede i haven indtil turen atter gik 
hjemad mod vuggestuen. Alle, hver og en faldt i søvn på vej hjem i bilen efter en spændende og 
begivenhedsrig dag.  
 



 

 
MERE MASKINSTATION 
Også Humlebierne var på maskinstation. De var dog på Eriksens maskinstation i Spjald. 

 

 
Det er blevet en tradition at Humlebierne skal på besøg på Eriksens maskinstation og hos Bodil privat. 
Denne uge blev det til et kig på de store maskiner og på mandag får Humlebierne så lov til at dyppe tæerne 
i Bodils lille sø. 
Børnehavetiden lakker mod enden for Humlebierne og de skal lige nå at have det hele med inden en ny 
virkelighed banker på. Vi mærker da også at Humlebierne er ved at være flyvefærdige. De færdes 
efterhånden helt hjemmevant i skolen. Om det er til musik, samling eller fællesidræt, føler børnene sig 
trygge og kender efterhånden en stor del af både elever og lærer. 
 



I fredags blev der holdt Humlebifest, hvor både konkurrencer, film og mad var på programmet. Det blev 
en hyggelig aften, som alle nød. 

 
I dag, fredag, havde vi besøg af Frederikke som skal være i SFO’en efter sommerferien, når Simon er 
stoppet. Humlebierne kommer til at få meget med hende at gøre både i skolen og i SFO’en, men også de 
børn, der er i vuggestue og børnehave efter kl 16.00 vil helt sikkert også lære hende af kende. 
 
TUR TIL VESTERHAVET 
Onsdag var børnehaven en tur ved Vesterhavet. Mange børn kendte ikke meget til klitter strand og bølger 
og det er da også til stadighed fascinerende for både store og små. Havet er altid forskelligt at se på, sten 
og vraggods fylder strandene og er kilde til megen forundring. Men også det at opleve de kræfter havet 
har sætter sine spor – ikke mindst i form af vand i gummistøvlerne. 
 

 



 
Et lille galleri af billeder fra turen kan ses på vores 
facebookside. 

 
 
 
 
 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 


