
NYHEDSBREV   
Uge 1 2019 

Ugeplan uge 2 

Mandag Udegruppe (myrerne + Sofie og Benedicte 

Tirsdag Myrer og Frøer: fortælletime kl. 8.30 
Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + samling i gymnastiksalen 

Onsdag Alle: Fortælletime  

Torsdag Udegruppen (Humlebier) 

Fredag Legetøjsdag 

* Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
 
GODT NYTÅR 
Så kom vi i gang igen efter en 
dejlig juleferie. Vi glæder os til at 
se hvad mon 2019 bringer. 
Jeg vil ikke skrive så meget i 
dette fredagsbrev, men først og 
fremmest vil jeg ønske alle et 
godt nytår.  
Denne korte uge har børnene 
nydt at lege med hinanden, både 
store og små. 
Næste uge starter den normale 
ugeplan igen. 
 
Vi har i denne uge sagt god dag 
og velkommen til Marie, som er 
blevet ny Myrer her hos os. 
 
Som nogen måske allerede har set på facebook, søger vi pr. 11. marts en medhjælper til vuggestuen. Det 
skyldes at Agnete har valgt at sige farvel til os, da hun skal på rejse med en veninde. 
Hvis du skulle kende en ung mand/kvinde, der lige vil være den rette hos Larverne, må du endelig bringe 
budskabet videre. 
 
SÆT X I KALENDEREN! 
 
Husk der er skoleindskrivning for Humlebier tirsdag den 22. januar kl. 17.00 
 
Den 7.  februar er der dramaforestilling, hvor børn fra vuggestuen til 9. klasse vil fremføre et forhåbentligt 
sjovt, men også lidt skævt eventyr. Manuskriptet står de ældste elever for. Når det er på plads, skal vi til 
at finde ud af, hvordan vuggestuen og børnehaven skal deltage. 
 
Den 11. – 15. februar er det vinterferie i skolen og vi har sampasning mellem vuggestuen, børnehaven og 
SFO’en. Jeg vil meget gerne have en melding allerede nu om pasningsbehov for uge 7. send mig en mail 
derom på info@naturmusen.dk  
Den 25. februar kl 19.00 – 21.00 er der forældremøde i NaturMusen. Vuggestuen og børnehave vil afholde 
møde hver for sig. Mere info følger senere. 

GOD WEEKEND 
KLAUS 
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