
NYHEDSBREV   
Uge 16 2018 

Ugeplan uge 17 

Mandag Udedag for Myrer, Frøer og Humlebier: vi spiser madpakker på grunden. 
Humlebier i SFO fra kl. 13.30 

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

Onsdag Myrer + Frøer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30 
Humlebier: Filur 

Torsdag Myrer, Frøer og Humlebier: Skovdag 08.30 – 12.15* 
Myrer og frøer: Bamsefest kl. 17.00 – 18.30 

Fredag St. bededag – lukket! 

*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
Husk det stadig er vinter mellem træerne, så flyverdragter hue og handsker er påkrævet. 

SOLSKIN OG BARE TÆER  
Lige pludselig er det blevet sommer! 
I skrivende stund stråler solen fra en skyfri himmel og børnene løber rundt på legepladsen i væsentlig 
mindre tøj end for bare en uge siden. 
Men med solen kommer også risikoen for solskoldninger, derfor vil jeg gerne minde forældre om at 
børnene skal smøres med solcreme inden de kommer i børnehaven. Vi smøre så børnene ind over middag. 
Det ser dog ud til at køligere vejr er på vej, så termotøj og regntøj skal stadig være med. 
Skiftetøjet i kasserne trænger måske til et kort eftersyn. (Underbukser, bukser og strømper er det der skal 
være mest af!) 
 

LARVENYT 
Vlada er startet i vuggestuen, så nu har vi fuld hus 10 børn, så der er blevet godt gang i stuen 😀  
Dejligt med sådan et sommervejr,  hvor vi bare har nydt det på legepladsen.  

 
 

I tirsdags kunne vi ikke komme til fortællertime, da bh. var ude at lege, men i stedet for fik vi besøg af dukken 
Frida til stor begejstring, den trækker stor opmærksomhed og koncentration.  
 
 
 
 
 



 
Vi har leget med sæbebobler, det er sjovt at se på, løbe efter og prøve at fange dem. Andrea som starter til maj 
har været på besøg i vuggestuen, hvor vi så desværre må sige farvel til Max, som flytter. 

 

Som led i udvidelsen af vuggestuen til august, skal 

der bygges et nyt halvtag til barnevogne og 

krybber. Materialerne er ankommet, og nu venter 

vi bare på arbejdslørdag, hvor nogle dygtige folk 

går i gang med byggeriet. Hvor er det dog godt at vi 

har dygtige håndværkere blandt forældrene. 

 

 

 
 
KARTOFFELFÆLDER 

 
Mandag i skoven skulle Frøerne og Humlebierne kartoffelfælder, som skal lokke biller og snegle til. Næste 
gang vi komme i skoven, vil fælden måske være fuld. Det bliver spændende at følge. 



 
 
Når vi af den ene eller anden grund ikke kan 

komme i skoven, har vi et dejligt område inden for 

vores matrikel, hvor man kan boltre sig, løbe på 

bakken, lave bål, gemme sig i krattet og lege krig. 

I mandags udvikledes en leg pludselig til at alle de 

voksne skulle have sat hår. Til stor morskab for 

børnene, men det var vist også ret sjovt for de 

voksne. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
GOD WEEKEND 

KLAUS 
  



NYT FRA BESTYRELSEN 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig. Jette Rask er 

formand, Per Thomsen næstformand, Claus Bak 

kasserer og Pernille Refslund sekretær.  

Vi har haft det første interne møde, hvor vi har 

fordelt os i arbejdsgrupper og nu er vi trukket i 

arbejdstøjet. Se den nye bestyrelse på friskolens 

hjemmeside. 

Vi glæder os til at se jer i morgen til 

arbejdslørdag. 

Pernille Refslund 
Karsten (pedel) venter på Jer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


