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Ugeplan uge 9 

Mandag Frøer i multisalen. 
Humlebierne: trin for trin 

Tirsdag Humlebier: musik og samling derefter yoga i gymnastiksalen. 
Larver, Myrer og Frøer: fortælletime kl. 08.30 
Frøerne: yoga i SFO’en 
Larverne samt nogle myrer: i gymnastiksalen 

Onsdag Myrer + Frøer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30 

Torsdag Velkommen til Zlata og Kamila 

Fredag  

 
EN SOLBESKINNET VINTERDAG 
I skrivende stund skinner solen fra en skyfri himmel og selvom det er koldt i skyggen, kan man mærke at 
solen har fået mere magt og foråret venter lige om hjørnet. 

Børnene er i fuld sving på legepladsen, hvor der graves, cykles, løbes 
og hygges. Man kan kun blive i godt humør af glade børn – og dem har 
vi masser af. 
På en dag som denne glædes vi lidt mere end ellers. Det hele er nemlig 
faldet på plads mht. udvidelsen af vuggestuen. Det kan du læse mere 
om i dette Nyhedsbrev. 
 
FASTELAVN ER MIT NAVN 
Der blev i denne uge tid til 
hele to fastelavnsfester. 
Mandag var børnehaven i 
multisalen, hvor to 
tønder skulle ha’ nogle 
ordentlige slag, så det, 
der var inden i kunne 
komme ud. Som det 

næsten altid er tilfældet skal tønden have virkelig mange slag 
inden den til sidst giver sig, men til sidst blev Andreas S og 
Benjamin kattekonger mens Noah og Isabella blev 
kattedronninger. 
Efter tøndeslagning og sang var det blevet tid til at få en fastelavnsbolle. Endnu en gang havde Tristans 

bedstemor (fra 1. kl.) lavet 
fastelavnsboller. Faktisk havde 
hun lavet boller nok til hele 
skolen! Mange tak til hende! 
Allerede onsdag var der igen 
tøndeslagning og udklædning. 
Denne gang var det Humlebierne, 
der var på besøg på Grønbjerg 
hjemmet. 
 
 
Også denne gang fik Isabella krone 
på. -en prinsesse med slag i! 



NYT FRA LARVERNE 
 

Så blev det fastelavn, paptønden havde Lukas og Malthe 
malet rigtig flot. Mange var flot udklædte, der blev 
sunget fastelavnssange, slået katten af tønden med lidt 
hjælp fra de voksne. I tønden var der små frugt figurer 
lækkert.  

 
Vi har også bygget hule og fik besøg af Andreas fra bh. 
de fik en rigtig god leg i gang og bagefter læste Andreas 
historie for vuggestue børnene, dejligt at se hvordan de 
kan bruge hinanden på tværs af alder. 
 
Texas blev fejret 1 års fødselsdag hurra hurra. Han 
synes det var rigtig fint at komme i centrum. Stort 
tillykke til ham og familien. 
 
Det er også blevet til en cykeltur for Lukas, Alfred og Tobias, som synes det var sjovt at få en tur rundt i byen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hva’... – ska’ vi ikke stå op nu? 

 
 



VUGGESTUEN UDVIDER 
Endelig faldt det sidste på plads og vi er nu klar til at modtage endnu flere vuggestuebørn allerede fra 
august 2018. Den endelig struktur er endnu på tegnebrættet, men økonomien og rammerne er på plads. 
Som det ser ud lige nu kan vi ende med at blive 18 vuggestuebørn i december 2018.  
Allerede på torsdag den 1. marts tager vi imod første barn fra ventelisten. Vi siger velkommen til Vlada, 
der sammen med sin søster Zlata (børnehaven) skal gå i NaturMusen. 
Endvidere starter Kamila i børnehaven og Tobias flytter fra vuggestuen til børnehaven – også torsdag. 
Vlada, Zlata og Kamila er alle tilflyttere fra Ukraine. Vi glæder os til at tage imod alle de nye børn. 
 
PERSONALE 
Der sker hele tiden noget nyt med personalesituationen i NaturMusen og det kan være svært som 
forældre at følge med. Jeg vil forsøge at informere så godt jeg kan, men man er selvfølgelig velkommen 
til at spørge, hvis det bliver forvirrende med de mange nye ansigter og når børnene kommer hjem og 
fortæller om folk man ikke ved hvem er. 
Vi har lige nu Bettina inden som støttepædagog og Nancy inde som virksomhedspraktikant. I næste uge 
får vi så endnu en støttepædagog ind i huset. Linda starter på torsdag den 1. marts. 
Inge er ikke længere i SFO’en, men lægger alle sine timer i børnehaven. Det betyder så at jegh tager mig 
af SFO’en sammen med Frederikke og har dermed færre timer i børnehaven 
 
FERIE 
Som mange allerede har bemærket er der hængt en seddel op på opslagstavlen vdr. pasningsbehov i 
påskeferien.  
Vi skal have en melding senest på fredag den 2. marts! 
 
PÅ TUR PÅ DEN GAMLE JERNBANE 

Nogle gange ligger eventyret lige om hjørnet venter på at blive opdaget, udforsket og undersøgt. 
 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 


