
NYHEDSBREV   
Uge 3 2019 

Ugeplan uge 4 

Mandag Vi arbejder med drama 

Tirsdag Pyamas/bamsedag** 
Myrer og Frøer: fortælletime kl. 8.30 
Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + samling i gymnastiksalen 
Kl 17.00 – skoleindskrivning for kommende skolebørn 

Onsdag Alle: Fortælletime 

Torsdag  

Fredag Humlebier: trin for trin 

* Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
**Alle møder i børnehaven iført nattøj/pyjamas og gerne med deres bamse under armen. 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
Humlebierne var i skoven torsdag. Da vi kom derud, var det ikke helt lyst endnu. Børnene 
klatrede i glatte træer og det var ikke så let. Emma hang pludselig med hovedet nedad 
som en flagermus. Hun var tæt på at tabe bukserne og måtte have hjælp for at komme 
ned.  

Nogle drenge legede ræv og ulv i et hul i skoven. 
Senere drak vi kakao som vi varmede på bålet. 

 
Fredag var wellness dag. 
Både store og små nød hinandens 
selskab og skulle både nusse og 
massere hinanden. 
Det er vores erfaring at det er svært at 
slå på en man lige har givet massage. 
Humlebierne lå stille i næsten 20 
minutter, hvor de blandt andet hørte 
om ræven Sally, som er en historien 
om at slappe helt af og finde ro. 



 
 
Mandag var de yngste en tur på biblioteket. Et meget godt valg for mandagens udegruppe, da det var 
temmelig koldt og vådt. 
Der var nok at se på og røre ved på sådan et bibliotek, så pludselig var tiden gået og nu måtte madpakkerne 
spises inden Karsten kom med bussen. 
Der blev bl. a. lånt bøger af Astrid Lindgren, da vores kommende dramastykke netop handler om hendes 
historier. Stykket har fået titlen ”Pip i en anden verden”, hvor historier som Emil fra Lønneberg, Pippi 
Langstrømpe, Ronja Røverdatter og Brødrene Løvehjerte blandes og bliver til en helt ny historie. 

 
NYT FRA LARVERNE 

Så blev Emma to år Tillykke til Emma og 
familien. 
Det store hit til samling før frugt er at lyset 

skal slukkes, og trolden skal trylles frem.  
Rimet her: En to tre nu skal I bare se, fire fem seks jeg 
så en gammel heks, syv otte ni, og så lidt trylleri, ti 
elleve tolv nu kommer der en trold. 
Vi laver det med forskellige fagter til, der er stor 
koncentration, spænding og næsten alle kan sige som 
trolden. 
  



I mandags var det store sanse dag, de fleste børn 
prøvede at få malet fødderne, som så blev trykket på 
karton, det er meningen, at de skal blive til snemænd. 
 

 

 
Vi har også været i salen, hvor vi øvede motorik på 
forskellige puder, kravle, hoppe og øve balance. 
Vi synes, de yngste er blevet ret gode til at lege selv 
rundt omkring, så gode at vi en dag tænkte, hvad laver 
de? Hele badeværelset flød med papir, vand og 
forskellige ting fra skuffen fire børn hyggede sig og var 

godt igang 🙀 

Se et lille klip her! 
Vuggestuen rocker. 

 
NYT FRA BESTYRELSEN 
Ledelsen og bestyrelsen har valgt at skifte revisor og i den forbindelse har det været nødvendigt at Kamilla 
Dam træder ud af bestyrelsen og forældrerådet i NaturMusen. Camilla Boesen træder ind i stedet som 
suppleant.  
Vi har været super glad for Kamilla i bestyrelsen. Heldigvis har vi hende fortsat tilknyttet som konsulent 
til vores økonomiopfølgninger 

På vegne af bestyrelsen.  
Pernille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

 

http://naturmusen.dk/wp-content/uploads/2019/01/vuggestuerock.mp4

