
NYHEDSBREV   
Uge 37 2018 

Ugeplan uge 38 

Mandag Myrer, Frøer og Humlebier: Tur til havet* 

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

Onsdag Myrer + Frøer: fortælletime 
Humlebier: yoga 

Torsdag Myrer, Frøer og Humlebier: skovdag 

Fredag  

*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
 
UDELIV ER GODT FOR ALLE 
I mandags kom vi ikke til havet udmeldingen til trods. Det er selvfølgelig altid beklageligt, når noget ikke 
bliver som man havde forventet, men på mandag er det ganske vist. Alle skal til havet! 
Vi havde dog alle en fantastisk tur i skoven, hvor mulighederne for fysisk udfoldelse, fantasi og fællesskab 
er uendelige. 
Med denne film, kan man få et lille indblik i noget af det, der sker på de ugentlige skovdage! 
Skoven september 2018  
 
INFOSKÆRME 
Vores infoskærme ved hhv. børnehaven og vuggestuens garderober er i gang igen. 
De kan tilgås hjemmefra på følgende adresser: 
Børnehaven: http://www.naturmusen.dk/tavle/ 
Vuggestuen: http://www.naturmusen.dk/tavlevug/ 
 
LARVENYT 
Vi har lånt en kravlegård til Nor, det synes de lidt større 
nu også er spændende, de står ved tremmerne og 
kigger ind til ham, får da også et lille smil engang 
imellem. Vi har også fået lidt nyt baby legetøj, alt nyt er 
jo spændende, så det bliver undersøgt og leget med af 
alle. 

 
Skovturen sammen med børnehaven er et kæmpe hit 
for dem der er med, busturen, tid til at undersøge 
skoven, motorisk udfoldelse, spise madpakker ude og 
fællesskabet med søskende og større børn er bare 
skønt. Selvom det godt kan være svært at skulle skiftes 
til at være med, men det er også en lære proces, at man 
ikke altid kan det man gerne vil. Vi vinker til bussen, og 
siger næste gang er det din tur. 
Vi vurderer, at det er de ældste, der kan klare turen 
altså Alfred, Vlada, Roddi, Lukas og Malthe. Næste 

torsdag er det Alfred, Roddi og Lukas, som skal med. 😊 

http://naturmusen.dk/wp-content/uploads/2018/09/skoven-september-2018.mp4
http://naturmusen.dk/wp-content/uploads/2018/09/skoven-september-2018.mp4
http://www.naturmusen.dk/tavle/
http://www.naturmusen.dk/tavlevug/


Vi har nu endelig fået gang i vores skærm i gaderoben, 
så lidt fra formiddagen vil stå der i stedet for på tavlen. 
Så kan I også gå ind på siden derhjemme og se det. 

I sidste uge blev sangen om Pæretræet igen sendt, 
det skulle ha' været Æbler og pærer de vokser på 
træerne, den kommer her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CYKELDAG 
 

  

http://naturmusen.dk/wp-content/uploads/2018/09/æbler-og-pære.mp4


JEG ER FÆÆÆRDIG! 
Som de fleste forældre i børnehaven allerede har bemærket, har vi sat en ringeklokke op på børnehavens 
toiletter. I hver bås sidder en trykknap. Selve klokken er så enten i børnehaven eller med den voksne på 
legepladsen. 
Børnene er hurtigt blevet helt fortrolige med at bruge knappen i stedet for at sidde og råbe sig hæs. 
Man kunne have frygtet, at der vil blive ringet løs, men børnene har været hurtig til at lære, at man kun 
bruger den når man er færdig. 
Grunden til ,at vi satte klokken op, var at det er helt umuligt at stå inde i børnehaven og høre et barn råbe 
fra toilettet. 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

 
 


