
NYHEDSBREV   
Uge 13 2019 

Ugeplan uge 14 

Mandag Udegruppe 1 på tur. 

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 Cykeldag 

*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. 
 

NYT FRA LARVERNE 
Først vil vi gerne sige tak for det store fremmøde til vores forældremøde, det er dejligt med så stor en 
opbakning og vi håber, I fik noget ud af aftenen. 

Ugen er gået med mange lege og oplevelser på legepladsen. I mandags var der igen maskiner at kigge på, her blev 
der øvet i at sidde tæt og kigge ud ad vinduet. Det blev også en god øvelse i at sidde tæt, og det lykkedes faktisk 
ret godt med hjælp fra en voksen. 
Der har også været leg i køkkenskabet, som blev brugt til køjesenge, Malthes mor nåede lige at snuppe et billede 

😊 
I torsdags gik nogle børn igen en tur i skolen, skolen var helt tom, da de var til elevrådsmøde. Så der blevet løbet 
på den lange gang og undersøgt forskellige ting. Til sidst gik vi ind i 0 klasse, der var der nogle små traktorer og 
redskaber, som vakte stor interesse. Vi prøvede også lige at tegne med tus, som nok kunne ses på hænder og 
arme. Vi fik da også lavet en aftale med Birgit i o klasse om at komme på besøg i næste uge.  

Se flere billeder fra ugen der gik lige her! 

 
  

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


NYT FRA BØRNEHAVEN 
Mandag var udegruppe 2 i anlægget 
i Videbæk. Vi startede med at lege 
på legepladsen. Det var sjovt at lege 

på en ny legeplads med nye sjove redskaber. 
Der var en balancering, som de brugte meget tid ved. 
Det var lidt svært for dem at gennemskue, hvordan de 
kunne få den til at dreje rundt, ved at kravle på den. 

Bagefter gik vi en tur rundt om søen. Der var ænder 
ude på søen og vi prøvede på om vi kunne sidde så 
stille at ænderne kom helt hen til os. 
I søen var der frøæg. Nogle af dem tog vi med hjem og 
puttede dem i et akvarium. Nu kan vi følge, hvordan de 
udvikler sig fra æg til haletudse og hvordan de får ben. 
Senere må vi sætte dem ud igen. 
 
Torsdag var Humlebierne på skovens legeplads. Inden vi gik derned, lavede vi en aftale om hvordan vi skulle gøre 
så vi alle kunne have det rart. Børnene var med på ideen og rigtig dygtige til at huske hvad vi havde aftalt. 
Der blev hoppet og gynget og lavet de lækreste sandkager.  

Helle, som ejer skoven, var i gang med at fælde træer, 
så hun fik lidt hjælp med at slæbe kvas væk. 
Vi har lovet Helle at vi ikke taber grene, kogler og sten på græsplænen og på vejene i skoven. Hun kan nemlig ikke 
slå græs når der ligger mange ting i græsset. 
 
Humlebierne vil meget gerne snakke om, hvordan de kan tage hensyn til hinanden, og de anstrenger sig og 
hjælper hinanden med at huske aftalen. Det er rigtig svært, men de øver sig, og når det alligevel svipser, er det 
fordi de har brug for at øve sig mere.  
  



 

Nye spader og skovle er blevet indkøbt og det gør 
aktiviteterne omkring jordhullet endnu sjovere. Det 
er fantastisk at se, hvordan børnene samarbejder om 
at grave huller - opmuntre de andre til at grave 
dybere og hjælper hinanden, hvis de skulle støde på 
en stor sten, der må fjernes. 

Der er ingen tvivl om at fællesskabsfølelsen bliver 
styrket i sådanne aktiviteter. Det er være sammen 
om noget skaber samhørighed og hjælper børn ind i 
et trygt fællesskab, hvor den enkelte kan udvikle sig. 
Der ligger selvfølgelig også en hel del opdragelse i 
aktiviteten. Den voksne må hjælpe børnene til at lave regler for lege med jernskovle. Men drengene viser 
også at de vil aktiviteten så meget, at de er helt med på at overholde reglerne. 
Se en lille video fra tirsdagens arbejde her! 
 
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=798
http://naturmusen.dk/?page_id=755
http://groenbjerg-friskole.dk.linux8.unoeuro-server.com/arbloerdag/index.php

