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Ugeplan uge 7 

Mandag Vinterferie – sampasning mellem vuggestuen, børnehaven og SFO’en 

Tirsdag  

Onsdag  

Torsdag  

Fredag  

 
Ugeplan uge 8 

Mandag Udedag for alle* 

Tirsdag Fortællertime for Frøer og Myrer, Humlebier musik og fortælling i salen 

Onsdag Fortællertime for alle, Yoga for en flok piger 

Torsdag Maddag i børnehaven (husk at glemme madpakken! 😊) 

Fredag Legetøjsdag 

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

NYT FRA LARVERNE 
Så kom dramaugen, hvor vi var små rumpenisser. Mange synes det var sjovt at få strithår og blive 
malet, og vi fik de sødeste små rumpenisser. Men de tre 

ældste var mere bevidste og skulle ikke nyde noget af maling i 
hovedet, men pyt de kunne godt være med alligevel. Spændende at 
se den lille video, som Klaus har sat sammen. Se videoen her! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denne uge har budt på en del regnvejr, men vi kan godt 
være ude alligevel, leg med vand er bare en fantastisk 
ting, skovle i det, trampe i det osv. 
I torsdags var 6 børn på besøg i bh. de havde lige lavet 
nyt trylledej, som var rigtig dejligt at lege med. De 
legede også rundt omkring og var meget interesserede i 
bh.s ting og de store børn. Vi vil forsøge at komme 
derind engang imellem, da Alfred og Vlada skal i bh. d.1. 
marts. 

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


Hvis I engang imellem har svært ved at finde jeres barns 
sko eller støvler, er det fordi de yngste prøver 
forskellige sko og har en god leg med det. 
OBS Sæt kryds i kalenderen mandag d.25. marts, der 
holder vi forældremøde i vuggestuen. Bemærk datoen 
for vuggestuens forældremøde er ændret! (børnehaven 
holder forældremøde som tidligere annonceret) 

 
 
 
 
 
 
 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
I denne uge har Drama/Astrid Lindgrens historier fyld rigtig meget af dagligdagen. 
Myrerne og Frøerne blev mandag optaget på video foran en såkaldt greenscreen med 
de bogstav-plakater, de har fremstillet de sidste par uger. Dette skulle bruges som 

introvideo til den store dramaforestilling ”Pip i en anden verden” Videoen kan ses her! 

Humlebierne har også været i gang hele ugen. Der skulle øves sang og opstilling til den scene, de skulle 
være med i. Derudover skulle trinene til sangen ”Lille Idas sang” øves og sminkningen skulle skolebørnene 
have afprøvet inden forestillingen. 
 

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


Det har været en hektisk uge, specielt onsdag og torsdag, hvor Humlebierne skulle over i salen og øve 
tilbage i børnehaven og spise for så igen at skulle i salen og øve. Men alle har klaret det utroligt flot, selvom 
der til tider har været meget ventetid. Jo, det er nogle dygtige børn vi har i NaturMusen! 
 
Da dramaforestillingen var vel overstået torsdag aften, var det nogle meget trætte, men også stolte børn, 
der kunne sætte sig ind til deres forældre og nyde resten af Historien om Pippi, Emil, Matis, Tvebak og alle 
de andre karakterer fra Astrid Lindgrens verden. 
Det er sådan en uge, der virkelig viser, hvad det vil sige at være en del af Grønbjerg Friskole og 
NaturMusen. 
 

 
 
Ugen har også budt på andet end drama. 
Leg på legepladsen er hver dag en del af børnehavelivet. Selvom det for os som voksne kan være træls 
med regn og mudder, bliver det for børnene en mulighed for at lege andre lege og afprøve kroppen og 
opfindsomheden. Vandpytter og mudderhuller er bare sjove! 
 
 
OBS! Sæt X i kalenderen ved mandag den 25. februar kl. 19.30. Der holder vi forældremøde i børnehaven. 
Der vil på mødet være mulighed for at høre lidt fra forældrerådet og om deres arbejde. Endvidere vil 
personale i børnehaven fortælle lidt om hverdagen. Endelig vil der blive mulighed for at diskutere 
forskellige emner i små grupper. 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 


