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Ugeplan uge 36 

Mandag Frøer + Humlebier: skovdag 08.30* 
Myrer: udedag 

Tirsdag Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + samling i gymnastiksalen 

Onsdag Myrer + Frøer: fortælletime 
Humlebier: yoga 

Torsdag  

Fredag Maddag – ingen madpakker! 

*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
 
PATRICK TAKKER AF 
I dag fredag tog vi afsked med Patrick, der nu skal ud at rejse. Han 
skal både til Australien, Bali og Vietnam. Vi ønsker ham god rejse og 
tak for den tid han har været i NaturMusen. 
I næste uge tager Kathrine Hansen så over for ham, Bodil vender så 
småt tilbage og undertegnede får lidt mere tid sammen med de 
skønne Myrer, Frøer og Humlebier. 
For at imødekomme det pres der er i vuggestuen lige nu, rykker 
Emma over i vuggestuen i september måned. 
 
MADDAG 
Som noget nyt (…og efterspurgt) indfører vi en maddag første 
fredag i hver måned. 
Det vil være forskelligt, hvad vi serverer, men madpakkerne skal 
man bare glemme. Det vi servere vil hverken indeholde laktose eller svinekød, så alle skulle kunne blive 
mætte. 
Vi lægger ud med madpandekager med kødfyld bagt over bål.  
 
UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN 
Mandag aflyste vi skovdagen fordi vejrudsigten lovede tordenvejr. I stedet havde vi en dejlig formiddag i 
multisalen med leg på redskaber, spring fra ribberne ned på en tyk madras og en masse boldspil. I 
børnehaven blev der laver afskedsgave til Patrick. 
 
Tirsdag var Humlebierne for første gang til morgensamling. De sang sange og nogle fik high-fives af deres 
morgensiddere. 
 
Onsdag fejede og gravede vi på fliserne på 
legepladsen for at flytte en masse sand tilbage i 
sandkassen.  
Humlebierne lavede yoga sammen med Line og 
Patrick. 
 
Torsdag fandt vi både frøer og svampe i skoven. Der 
var også en lidt farlig skovtrold derude.  
 

En hyggestund fanget på video! Klik her!  

http://naturmusen.dk/?page_id=798


UGEN DER GIK I VUGGESTUEN 
 
En dejlig uge ved Larverne, hvor vi bare mærker at jeres 
børn finder sig  hjemme i vores nye rammer og vi 
voksne begynder at finde en struktur som gør godt for 
såvel nye som "gamle" børn. 
Og som I kan se i videoen er vuggestuebørn i skoven en 

STOR succes😊 Klik her! 
I september får vi Emma fuldtid i vuggestuen. Dejligt 
med et par ekstra varme hænder. 
 

 
 
Vi har nydt at vi både har haft lidt sol og også regn  - 
vejret giver plads til forskellige lege, da det at hoppe I 
en vandpyt altid skaber forundring og grin ved de små 
størrelser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selvom morgenstunden er travl, er der alligevel tid og rum til lidt hygge og hvor er det dejligt at have sin 
bror eller søster lige i nærheden. 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

http://naturmusen.dk/?page_id=798


 
 


