
NYHEDSBREV   
Uge 25 2018 

Ugeplan uge 26 

Mandag Humlebier, Frøer og Myrer: skovdag* 

Tirsdag Humlebier: musik og samling Frøer: mindfulness 

Onsdag Myrer + Frøer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30 

Torsdag Tur til præstbjerg* 
Sommerfest kl. 17.00 

Fredag Gåtur 

*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
 

PÅ JAGT I ”SKOVEN” 
Onsdag havde Patrick taget fem myrer med over i 
læbæltet omkring sportspladsen. Her skulle de på 
jagt efter nogle af skovens dyr. Det var dog ikke den 
slags dyr man normalt finder i skoven (se billede) 
men det var en god øvelse for at træne 
opmærksomhed på en sjov måde. 
 
Samtidig var resten af myrerne og frøerne tage på 
jagt på den anden side af vejen. I det, der engang 
skal blive til Grønbjerg Bypark. Her er der rig 
mulighed for at se nærmere på naturen. 

Løft en træstamme og bænkebiderne myldrer frem, 
vær opmærksom på hvor du går, så du ikke træder 
på en snegl og mærk hvordan det lange våde græs 
rammer ben og arme. 

Jo! Naturen er lige uden for døren! 
 



LARVENYT 
Igen har vi haft en dejlig uge hos Larverne. Stor var 
gensynsglæden da Jette dukkede op og ikke mindre da 

hun fandt guitaren frem🎼 Flere børn kan selv give 
udtryk for hvilken bevægelse vi skal lave til “kom og leg 
med mig” og de yngre børn iagttager og aber også efter. 
 
 
Vi nyder at der er kommet plads i køleskabet og alle de 
børn der selv kan gå, kan nu selv hente deres madpakke, 
hvilket de finder stor selvtilfredsstillelse i.  
 
 

 
Torsdag nød vi at bruge børnehavens legeplads, mens de var i skoven. De store traktorer er et stort hit og at åbne 
og lukke døren i legehuset kan der også gå lang tid med. 
 

VI HAR BRUG FOR FORBILLEDER 
Næsten hver dag er der skolebørn, der vender forbi børnehaven og vuggestuen. Enten af nysgerrighed 
eller fordi de gerne vil hjælpe til. 
Det er helt unikt for vores sted, at der er så tæt kontakt mellem de yngste og de ældste. Det at kunne 
spejle sig i nogen, der er ældre end en selv, er en forudsætning for at kunne udvikle sig og der er ingen 
tvivl om at de piger, der jævnlig er i vuggestuen, betyder rigtig meget for de små larver. Store piger kan 
noget som vi ”gamle” ikke kan. Den kontakt, der skabes er udviklende de små, men også for de store, som 
får erfaringer med småbørn. Hvad de kan og hvad 
de skal have hjælp til. Alt i alt en god træning hvis 
pigerne skal være babysitter og også når/hvis de 
engang selv bliver mor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NY STRUKTUR 
Som bekendt sker der noget nyt, når sommerferien er slut og kalenderen siger august. Flere børn kommer 
til vuggestuen hvorfor børn og personale deles op i nye konstellationer. Da Kathrine stopper i vuggestuen, 
har vi ansat Agnete, som skal lægge sine timer hos både larverne og myrerne. Vi glæder os til at tage imod 
Agnete. Jeg er sikker på at hun er det helt rigtige valg og at hun vil falde godt til i NaturMusen. 
 



Forhold om praktikken i hverdagen samt pædagogikken i de enkelte afdelinger diskuteres lige nu lystigt, 
og vi har, for at gøre det mere overskueligt for forældre og børn, valgt at give børnegrupperne navne 
efter, hvor de er i stedet for alder. 
Det vil sige at de yngste fortsat hedder ”Larverne”. Mellemgruppen som består af de ældste 
vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn kommer til at hede ”Myrerne”. Når man kommer ind i 
ældstegruppen bliver man ”Frø”. De børn, der er i førskolealderen vil fortsat hedde ”Humlebier”. 
 
Fordelingen af børn og personale kommer til at se ud på følgende måde: 
 

NaturMusens struktur - august 2018 
  Personale Børn 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Personale Børn 

Larverne     Frøerne/Humlebierne       

  Jette Lærke   Bodil Emma 

  Maria Andrea   Inge Eva 

  Agnete Alma   Patrick Georgios 

    Asger   Klaus Lucas  

    Ida B     Marius 

    Ida I     Markus 

    Emma     Oliver 

    Texas     Sander 

          William 

Myrerne         Andreas 

  Lenette Vlada     Aura 

  Agnete Alfred     Benedicte 

  Emma Lukas     David 

  Line Malthe     Emma Sofie 

    Ruddi     Kamila 

          Lukas 

    Hector     Malthe 

    Ida BP     Magnus 

    Chris     Mille 

    Ronni     Noah 

    Tobias     Simon 

          Sofie 

          Zlata 

 
Den første tid efter strukturændringen, vil der sandsynligvis være en del forvirring for både børn og 
voksne, så hav lidt overbærenhed med os, hvis der sker fejl. 
 
SOMMERFEST  
Kære alle 

Hermed invitation til sommerafslutning på Grønbjerg Friskole og 
efterfølgende dimission. 
Vi mødes torsdag d. 28. juni, kl. 17.00-20.00 i skolegården og vi har 
bestilt godt vejr.  
Skolen er vært ved et grillarrangement (grillen er tændt), hvor vi laver 
salat og brød. I medbringer service, kød og drikkelse. 
Program: 
17.00 Velkomst – sang – musik ved klasserne. 
17.10 Vi griller – udstilling i gymnastiksalen. 
18.30 Sommerafslutning (NaturMusen – valghold) – dimission 
19.30 Afslutning – oprydning – glemt tøj tages med hjem. 
20.00 Tak for i år 
 



GOD WEEKEND 
KLAUS 


