
NYHEDSBREV   
Uge 22 2018 

Ugeplan uge 23 

Mandag Humlebier og Frøer: skovdag* 

Tirsdag Humlebier: musik og samling derefter besøg i 0. kl. 

Onsdag Myrer + Frøer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30 

Torsdag Skovdag* 

Fredag Humlebifest kl. 16.00** 

*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
** Kun for Humlebier! 
FLÅTER 

Lige nu er der mange skovflåter, som venter i græsset på at springe på dyr eller mennesker. Da 
vi i torsdags var i skoven, var der flere, der fandt en eller flere flåter på sig. Der er som sådan 
ikke noget farligt i at få et flåtbid. Det klør måske lidt og fjernes let med en flåttang. Der kan dog 

forekomme flåter, der bærer på borrelia virus, som kan give en ubehagelig infektion. Derfor er det vigtigt 
at undersøge sit barn jævnligt, ikke mindst efter skovture. Skovflåten er sort, på størrelse med et 
knappenålshoved og sidder typisk i armhuler, knæhaser og i skridtet. 
 
EN EVENTYRLIG OG FORUNDERLIG DAG I HOLSTEBRO 
Tirsdag var myrer og frøer en tur i Holstebro, hvor pædagogstuderende havde planlagt forskellige 
aktiviteter for børnehaver omkring Holstebro. 
25 glade børn ankom fuld af forventning til VIA, hvor 
et par studerende iført bi-kostumer tog imod os. 
Alle blev samlet på plænen, hvor vi skulle synge et 
par sange inden aktiviteterne for alvor gik i gang.  

 
NaturMusens børn skulle med ind i et univers af 
cowboys og indianere. 
Der skulle graves guld, sættes hale på hesten, skydes 
med pistoler, malkes en ko, befri en prinsesse, 
danses trommedans og meget mere. 
Aktiviteternes var gennemførte og alle levede sig 
ind i rollerne som cowboy eller indianer. 
 



 
Det var en flok glade, men også temmelig trætte børn, der senere satte sig i bussen. 
 
LARVENYT 

Vi nyder det i fulde drag hver dag på 

legepladsen🌞 I tirsdags var vi ude allerede 
kl. 8.00, fordi der var så meget gang i 
maskinerne på vejen. Det måtte vi bare ud 

at se på 😀 Bagefter sang vi lidt og spiste vores 
formiddagsmad på legepladsen, det var rigtig hyggeligt 
og dejligt.  

 
Efter at vi har fået madkasserne til at stå på hylderne i 
køleskabet, er vi begyndt at opfordre de ældste børn til 
selv at finde deres mad, når vi skal spise, det gør vi for 
at gøre børnene mere selvhjulpne, og for at give dem 
troen på, at de godt selv kan. Flere af børnene er ret 
interesserede i at gøre det selv. 
 
 



 
 

 
 
Legepladshygge i bhv - 5 børn skal jo snart i 
småbørnsgruppen med de mindste bhv børn, så det 
var rigtig fint at være på legepladsen og se tingene 

an😊  
 
 

HYGGE RIMER PÅ LYKKE 
Hvilke momenter husker du fra din barndom? 
Ikke nødvendigvis de store forkromede aktiviteter, 
sat i gang af velmenende voksne. Det er måske 
mere de små oplevelser af hygge, ro og glæde, der 

sætter sig som minder fra en god barndom - fri fra 
forpligtigelser og bekymringer.  
 
Vi skal værne om den tid i livet, hvor man lære 
allermest om sig selv. Det er derfor vi i NaturMusen 
ikke siger at der bare er fri leg. For det er ikke et 
”bare”, men derimod noget af det mest essentielle 
ved at være barn. 
 

 
 



 

I skoven er et af de steder, hvor de gode stunder og 
barndomsminder bliver skabt. En voksen inspirerer til 
at lege indianer med bue og pil og straks går 

fremstillingen af buer i gang og fantasien får frit løb. 
 

 
GOD WEEKEND 

KLAUS 


