
NYHEDSBREV   
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Ugeplan uge 42 

Mandag Sampasning vuggestue/børnehave/SFO 

Tirsdag Sampasning vuggestue/børnehave/SFO 

Onsdag Sampasning vuggestue/børnehave/SFO 

Torsdag Sampasning vuggestue/børnehave/SFO 

Fredag Sampasning vuggestue/børnehave/SFO 

Ugeplan uge 43 

Mandag Frøer og Humlebier: skovdag 
Myrer: udedag 

Tirsdag Myrer og Frøer: fortælletime 
Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + samling i gymnastiksalen 
Vi pelser en mårhund. 

Onsdag Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime 
Yoga for et hold Humlebier. 

Torsdag Myrer, Frøer og Humlebier: skovdag* 

Fredag  

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

NYT FRA BØRNEHAVEN 
Mandag  
Skolens emneuge fortsætter i 
børnehaven! Børnene har leget 

restaurant og kiosk og solgte skydere og mad fra 
samme butik. Vi hørte "hvem vil købe, hvem vil 
købe" og der blev forhandlet om prisen. Vi har børn 
som kan li' at prutte om prisen! 
Når man har gået "helt om på den anden side af 
jorden" ude i skoven, er det godt at komme hjem og 
hvile benene og få læst en spændemde historie højt 
af de voksne. 

 
Tirsdag: 
Humlebierne var til morgensamling sammen med skolen.  
Frøerne og Bodil gik en tur sammen med Betina, så hun kunne se byen og hun så også hvor nogle af 
børnene bor. 
Onsdag: 



Vi var på gåtur og fandt blomster på en mark. Vi fandt også brædder, nogle sandkasseting og en gammel 
gryde, der kunne bruges som tromme. 
Vi klatrede i træer i hegnet langs boldbanen og fik løbet en masse. Det gav en god appetit så heldigvis var 
det tæt på madpakketid da vi kom tilbage. 
 

Torsdag: 
I skoven blev der klatrer i træer og et par tricks blev 
luret af, så der var et par børn, der pludselig kunne 
klatre op i et træ, der plejer at være for svært.  
Ved gyngen blev der gynget virkelig højt og den 
svære øvelse 'at vente på tur' blev afprøvet i en flot 
lang kø ved siden af. 

 
Humlebierne har optage film. De var meget 
tålmodige. 2 kameraer løb tør for strøm undervejs, 
så det var lidt hårdt, men koncentrationen var i top 
og det var stolte ”hajer”, da filmen var færdig. 
Filmen kan ses her! 
 

Emma Sofie havde sidste dag i børnehaven. Hun fik sin mappe med hjem – og så fik vi kage 😊 Vi kommer 
til at savne Emma Sofie. 
 
Se mange flere billeder fra ugen der gik lige her! 
 
NAVN PÅ MADKASSEN! 
Kære forældre 

Vi vil gerne bede jer om at tjekke om det er navn på jeres barns madkasse og drikkedunk. Det vil være en 
stor hjælp for os, da vi har en del ens madkasser. 

http://naturmusen.dk/?page_id=798
http://naturmusen.dk/?page_id=755


 
NYT FRA VUGGESTUEN 
I denne uge har vi tirsdag været i salen 
med de største og torsdag mens de små 
sov og andre var på en dejlig tur i skoven, 

var Texas, Emma, Lukas og Alfred med Agnete i 
børnehaven. 
 
Alle børnehavebørn var i skoven, så det er en god 
mulighed for vores børn til at være i børnehaven og 
blive dus med de lokaler og muligheder der er der. Vi 
oplever at det er med til at skabe en tryg 
børnehavestart for vores børn. 

 
 
 
Vi har også nydt det gode vejr og i den forbindelse er børnene blevet gode til at vente på at alle bliver klar i tøjet. 

Se billedet hvor der ventes på måtten ved døren. Flere børn gå selv hen og sætter sig, når de er klar👍 
God ferie til Jer der der holder efterårsferie. 

 
GOD FERIE! 

KLAUS 


