
NYHEDSBREV   
Uge 10 2019 

Ugeplan uge 11 

Mandag Udegruppe 2** 

Tirsdag Fortællertime for Frøer og Myrer 
Humlebier musik og fortælling i gymnastiksalen kl 08:10 

Onsdag Humlebier: aktiviteter i salen med 0. og 2. klasse kl. 08:10 
Fortællertime for myrer og frøer, Yoga for Humlebier (hold 1) 

Torsdag  

Fredag  

*Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
**udegruppe 2: Magnus, Tobias, Mara, Marie, Vlada, Sofie, Aura, David, Simon og Malthe C 
 
 

NYT FRA LARVERNE 
Så fik vi slået katten af tønden med nogle 
flotte udklædte børn og voksne, dem der 

havde lyst, vi respekterer selvfølgelig, hvis barnet ikke 
har lyst til at blive klædt ud.  

Efterhånden blev børnene gode til at slå til tønden, da 
de først blev klar over, hvad det gik ud på, de skulle 
også lige finde ud af at vente på tur, hvilket godt kan være svært. 
 



Vi har også haft et par dage med god leg på 
legepladsen, regnvejr gir’ altså bare nogle andre 
muligheder. Bare det at prøve at fange en vandstråle fra 
nedløbsrøret, der var også flere regnorme, som blev 
undersøgt, og hvis man skal være god ved den, skal den 
selvfølgelig op til kinden og nusses. 

 
Torsdag holdt vi afslutning for Agnete, som har sidste 

dag fredag 😢Agnete skal ud at rejse. Vi snakkede om, 
at hun skulle flyve langt væk, og sang “Jeg har en 
flyvemaskine” det var de ret optaget af. Hun fik også en 
gave fra børnene med billede af alle børn. Til sidst sang 
vi “Farvelsang” Det er trist at skulle sige farvel til 

Agnete, men vi ønsker hende god rejse og held og lykke fremover. Håber hun kigger ud til os, når hun kommer 
hjem. Se flere billeder fra ugen der gik på http://naturmusen.dk/?page_id=755  

 
NYT FRA BØRNEHAVEN 
 
Mandag var hele børnehaven i 
multisalen og slå katten af tønden 

sammen med 0. kl. Vi startede med at synge og danse 
før vi gik i gang med tønderne. Det var svært at slå 
dem i stykker. Myrer og frøer havde først held til at få 
hul på deres og efter lang tid lykkedes det også for 
humlebierne og 0. kl. Hector og Sander blev 
kattekonger og Lukas W og Emil fra 0. blev 
kattedronninger.  

Bagefter fik vi lækre fastelavnsboller.8,8 

Humlebierne, Betina og Line havde en super hyggelig 
formiddag på Grønbjerghjemmet. Vi blev budt 

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


velkommen af den fineste klovn, og alle beboerne var klædt ud. Der var blandt andre både Pippi, en fodboldspiller 
og en cowboy. Vi slog katten af tønden, og Sander blev dronning, mens Georgios blev konge. Næste år køber de 
nok en trætønde, sagde de - humlebier er så stærke, at en paptønde ikke holder længe. 

 
Bagefter fik vi en stor slikpose hver, som vi måtte tage med hjem, og så spiste vi fastelavnsboller og drak 
saftevand. Der blev endda smurt syltetøjsmadder til dem, som hellere ville have det. 
Vi blev inviteret indenfor hos en af beboerne. Han ville gerne vise at han havde købt nyt fjernsyn. De fik også en 
god snak om det at sidde i kørestol. 
Vi sluttede af med at synge fastelavnssangene "Fastelavn er mit navn" og "Kan du gætte hvem jeg er", inden vi gik 
tilbage til børnehaven. 
Sikke en dejlig tradition! 

Se den fine video på vores facebookside her! 

Fredag blev der leget tumlet og øvet motorik for de yngste i gymnastiksalen. 

 

Se flere billeder på http://naturmusen.dk/?page_id=755  

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN 
Som mange måske allerede har hørt, er daginstitutionerne i Danmark i øjeblikket i gang med at udforme 
de læreplaner som det pædagogiske arbejde i vuggestuer og børnehaver og dagplejer skal bygge på. 
Lige nu afholder Ringkøbing Skjern kommune læringsdage for ledere og såkaldte ”fyrtårne” som skal 
klæde institutioner på, til at udforme den styrkede pædagogiske læreplan for netop deres sted. 
I NaturMusen er Bodil Eriksen valgt som ”fyrtårn”. Hun skal i samarbejde med undertegnede være med 
til at udarbejde og facilitere indholdet af læreplanen. 

https://www.facebook.com/naturmusen/videos/480066532526450/
http://naturmusen.dk/?page_id=755


For at få et hurtigt indblik i hvad den styrkede pædagogiske læreplan er, kan du her se en lille video, der 
på 3,5 minutter kort fortæller om hovedtrækkene: https://youtu.be/N3EcNUkl6qc  
 

 
 

HUSK ARBEJDSLØRDAG DEN 27. APRIL KL. 8.30! 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

https://youtu.be/N3EcNUkl6qc
http://groenbjerg-friskole.dk.linux8.unoeuro-server.com/arbloerdag/index.php

