
NYHEDSBREV   
Uge 11 2019 

Ugeplan uge 12 

Mandag Udegruppe 1 – tur på biblioteket 

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 1: Noah, Chris, Hector Ida, Alfred, Andreas, Malthe H. Kamila, Benedicte og Lukas. 
 

En meget våd uge er gået. Mange flyverdragter og 
vanter er kommet våde og beskidte med hjem dag 
efter dag. 
Selv om det er noget værre bøvl med alt det våde tøj, 
giver vejret lige nu mulighed for at prøve elementerne 
af. 
Men også at sanse; hvad sker der når jeg bliver våd og 
kold? Kan jeg klare det? Vigtige erfaringer og tage med 
sig videre i livet. 
Heldigvis siger vejrudsigten bedre vejr fra næste uge, 
så måske bliver det til knap så mange våde støvler. 
Det mudrede overtøj giver også visse udfordringer 
med hensyn til at holde det rent og pænt inden for. Vi 

hjælper børnene med at smide overtøjet ude foran, for på den måde at gøre rengøringen inden for noget 
lettere. 
Det er vigtigt at I forældre kigger godt efter og får alt 
det våde tøj med hjem, så børnene kan blive klar til 
en ny dag med sjove lege i vand og mudder. 
Nyt fra børnehaven 
 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
Vi har gået en god lang tur da vi 
var i Præstbjerg med udegruppe 
2. 

Men at gå en tur lærer vi faktisk meget af. Børnene 
bliver udfordret motorisk og lærer at mærke efter 
hvornår deres ben er trætte efter at løbe op ad 
bakken vi oplever naturen på første hånd når en 
hare løber forbi og vi skal være stille for ikke at 
gøre den bange. Børnene er også meget 
opmærksomme på hinanden. En lille ”myre” har 
brug for at holde en ”frø” i hånden da vi skal gå op 
ad bakken. Frø: ”Er du meget træt?” hvortil myrer 
svare ”ja”. Frøen siger så: ”så går vi bare stille og 
roligt!” 
Et flot eksempel på hvordan de større hjælper de 
små og vokser med opgaven. 



Humlebierne var på Præstbjerg, hvor balancen, vente på tur, hjælpe hinanden, samarbejde blandt andet 
blev brugt når alle de sjove ting på legepladsen skulle afprøves. Det var koldt og vådt, så lidt før 
madpakketid gik vi ind og kikkede, snakkede og lyttede til de dyr, der er udstillet der. 
Mens vi spiste madpakker, susede et egern forbi og gemte sig i et træ. 
I bussen sad vi på gulvet, fordi vi var våde og beskidte. Der afprøvede vi om vi kunne række tungen op 
på næsen eller ned på hagen, folde tungen til en spids og se skeløjet ud. Det var sjovt at prøve og især at 
se på hinandens sjove ansigter. 
 

Humlebierne arbejder med Filur-bogen. 
 
 
 

Der eksperimenteres med vand. 
 
Se flere billeder fra ugen her! 

 

NYT FRA LARVERNE 
Så fik vi igen en uge med en masse 

regnvejr, men det er en ren fest for børnene, de 
nyder så meget alle de muligheder det giver, og 
rigtig mange gode sanseindtryk. 

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


 
Der er også andre måder at sanse på, Astrid tog lige 
begge hænder i havregrøden og kørte det op gennem 
håret lækkert. 
 
I øjeblikket er det " Bjørnejagten" som er meget 
populær, der er stor koncentration og opmærksom 
omkring denne historie. De er super gode til fagterne. I 

får den lige her på video. 😊 Så kan I se jeres dygtige 
børn, og måske forstå hvad det er de snakker om. 

 
Der er også nogle 
børn, der er begyndt 
at undersøge 
hinanden, blusen 
rykkes op og der bliver nusset på ryggen og maven, nogen bliver helt salige og 
ligger bare stille og nyder det. 
Der har været lidt pres på i den sidste uges tid, Agnete er rejst og Lenette har 
haft ferie, to trygheds personer, som er væk, det reagerer børnene på med skub 
og gråd. Vi bruger til samling "Kaj og Andrea" og snakker om, at de er bedste 
venner, og så giver de hinanden knus og aer hinanden, for ligesom at vise vi skal 
passe godt på hinanden.  
Husk forældremøde i vuggestuen d.25. Marts aftenens program kommer i 
næste uge! 

Se flere billeder fra ugen her! 
 
 
 
 
 

 
GOD WEEKEND 

KLAUS 
 

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


 
 

HUSK ARBEJDSLØRDAG DEN 27. APRIL KL. 8.30! 
 

http://groenbjerg-friskole.dk.linux8.unoeuro-server.com/arbloerdag/index.php

