
NYHEDSBREV   
Uge 12 2019 

Ugeplan uge 13 

Mandag Udegruppe 2** tager til Videbæk lystanlæg 

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 
Prinsesseyoga for alle pigerne 

Torsdag Udegruppe Humlebier 

Fredag Legetøjsdag 

*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. 
* 

*Udegruppe 2: Magnus, Tobias, Mara, Marie, Vlada, Sofie, Aura, David, Simon og Malthe C. 

NYT FRA LARVERNE 
Så fik vi en uge med dejligt vejr, så dejligt 
at vi prøvede at spise madpakker ude i 

mandags, det gik dog ikke så godt, vi var simpelthen 
for mange, så de sad for tæt og ville tage hinandens 
mad, og det gav jo forståeligt nok konflikter, så vi 
måtte ret hurtig rykke ind med nogle, så alle kunne 
spise i fred og ro. 
 
 

Ugen har ellers givet mange gode lege og motorisk udfoldelse i skolegården og på trapperne. En dag var der 
scooterræs på legepladsen, hvor flere have pause ved højbedet, hvor efter det atter gik løs og så hen til bedet 
igen, det var det legen gik ud på. 
En anden dag gik fire børn ned i skolen, vi besøgte to klasser, børnene var meget optaget af de store børn og 
omgivelserne. Malthe kunne da også rigtig optræde i 8. klasse, hvor hans storebror var, så grinede de jo af ham, 
og jo mere de grinede jo mere kunne han jo vise. Fin måde at mødes for både store og små. 

 

Se her en lille film, hvor nogle af Larverne var på visit i glassalen. Klaveret er altid spændende! 

 

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


 

Se flere billeder fra ugen der gik lige her! 
 
 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
 
Onsdag gik myrer og frøer en tur ud 
i det blå, for at se på alt det grønne. 

Det vil sige, vi gik en tur ud ad den gamle bane for at 
kikke efter forårstegn. Børnene gik to og to, og de var 
rigtig gode til at hjælpe hinanden med at gå på 
fortovet, holde afstand og holde styr på trafikreglerne, 
når de skulle krydse vejen. Da vi nåede den gamle 
bane, valgte nogle at løbe, andre valgte at kikke efter 
forårstegn. 

Vi fandt tusindfryd, pilegæslinge, store bladskud på 
træerne, snegle m.m. Vi lyttede og kikkede efter 
fugle/fuglesang. Snakkede om, hvordan forår lugter. 
Flere af børnene øvede sig i at springe ”badutspring” 
fra kanten af marken og ned på stien. 
Vi fik brugt vores sanser og kroppen, samt øvet 
balance og opmærksomhedevnen. 
 
 
  

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


Torsdag har Humlebierne kigget efter forårstegn i skoven og vi fandt små bænkebidere, en mariehøne, en gul 
blomst og et træ med hvide blomsterknopper. Vi hørte lærker men kunne ikke få øje på dem. Vi gik langs en 
rapsmark og vi smagte på de fine nye blade. Matei er helt vild med dem og han blev meget grøn om munden. 
Måske har han spist så mange at han kommer til at prutte i aften.  
Vi fandt også en meget giftig plante, som også har fine grønne blade. Den gror lige ved siden af rapsen og vi 
snakkede om at det er vigtigt at man spørger en voksen før man smager på noget. 
Snak ved frugten ude i skoven: Oliver blev spurgt om hvem han havde som kæreste, hvortil han svarede Marius og 
Liam. Eva sagde Oliver. Det var de ikke helt enige med hinanden i. Så svarede Eva: ”Vi har kysset 2 gange!” ”nej!” 

svarede Oliver ”Jeg holder hende væk!” 😊 
 
Se flere billeder fra ugen der gik lige her! 
 

 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

 

 
 

HUSK ARBEJDSLØRDAG DEN 27. APRIL KL. 8.30! 
 

http://naturmusen.dk/?page_id=755
http://groenbjerg-friskole.dk.linux8.unoeuro-server.com/arbloerdag/index.php

