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Ugeplan uge 18 

Mandag Skovdag for Myrer + Frøer* 
Humlebier: Filurbog 

Tirsdag Fortællertime for Frøer og Myrer 
Humlebier musik og fortælling i gymnastiksalen kl 08:10 
Humlebier i SFO fra kl. 13.30 

Onsdag Skovdag for Myrer + Frøer* 
Humlebier: Filurbog 

Torsdag Skovdag for alle.* 

Fredag Alle: Cykeldag – medbring cykel/løbecykel + hjelm 
Humlebier: morgenløb med skolen derefter Trin for trin 

*Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
 
SOMMERFERIE! 
Ja, tro det eller lad være. Det er snart sommer! 
Det betyder at vi skal til at have styr på pasningsbehov for ugerne 27 – 32 så NaturMusens personale kan 
få afholdt sommerferie når der er færrest børn. Det er derfor også nødvendigt at blive så præcis som mulig 
ifht. at melde pasningsbehov. 
Der hænger sedler ved indgangen, hvorpå man kan 
notere de dage der er brug for pasning. Der kan også 
sendes en mail til info@naturmusen.dk vdr. 
pasningsbehov. 
Høre jeg ikke fra Jer inden 8. maj, forventer jeg at 
Jeres barn holder fri de pågældende uger. 
Husk vi har lukket i ugerne 29 og 30 (15. – 26. juli). 
 
ARBEJDSLØRDAG 
Husk det er i morgen du skal til arbejdslørdag i 
NaturMusen. 
Alle forældre skal bruge en enkelt lørdag i foråret og 
en enkelt om efteråret til at give vuggestuen, 
børnehaven og skolen et ansigtsløft. 
Har du ikke tilmeldt dig, er jeg sikker på at der stadig 
vil være en opgave for dig, hvis du kommer forbi i 
morgen mellem 8.30 og 12.00. 
Hvis det bare ikke kan lade sig gøre at komme i 
morgen, er der mulighed for at hjælpe tirsdag den 28. maj fra kl. 17.00. 
 
BEDSTEFORÆLDREDAG & BLOMSTENS DAG 
Fredag den 24. maj er der bedsteforældredag i NaturMusen. 
Vi har i år valgt at gøre Blomstens dag til bedsteforældredag. På dagen skal børnene eller deres 
bedsteforældre medbringe en blomst, som skal plantes ud i vores bed, kummer og krukker. 
Arrangementet vil finde sted om formiddagen. Nærmere info følger! 
Det er både vuggestuen og børnehaven der har bedsteforældredag.  

mailto:info@naturmusen.dk


NYT FRA BØRNEHAVEN 
Torsdag var børnehaven og skolen inviteret til sansefestival på Grønbjerghjemmet. 
Der var lavet en mænge boder med forskellige aktiviteter, togtur rundt i byen og en isbil 
med forfriskninger. 

De yngste var afsted om formiddagen og der var så 
meget at opleve at de kunne have brugt meget mere 
tid. Om eftermiddagen var det så de ældste i 
børnehaven samt nogle SFO-børn, der skulle besøge 
Grønbjerghjemmet. Også her var der godt gang i den 
og alle fik en stor oplevelse. Der sker ofte noget 
magisk, når børn og ældre mødes om en aktivitet, så 
jeg er sikker på at glæden og begejstringen har 
været gensidig. 
 



Torsdag formiddag var Humlebierne samt de frøer, der ikke sover til middag i skoven. Busse var ude at 
køre, så det blev på gåben hele vejen derud. Selvom der var lidt utilfredshed hos nogle af børnene, blev 
det alligevel en god oplevelse at gå ud i skoven. 

Turen ud til vores sted gik forbi ”gule fanden”. En skulptur af en gul trold eller djævle, der står ved vejen 
op til Mogens Ballegaards hus. Mogens kan fortælle en lang historie om ”gule fanden” og hans bedrifter 
fra gamle dage. Han skulle efter sigende have været en mand, der boede i området en gang for mange år 
siden.  
 
Fra næste uge starter de ugentlige skovdage igen. I år har vi valgt at sige at Myrer og Frøer skal i skoven 
både mandag og torsdag. Humlebierne bliver hjemme om mandagen, hvor de vil arbejde med ”Filur-
bogen” 

 
  



NYT FRA LARVERNE 
Dejlig start efter påske med en flok vuggestuebørn, der er kommet tilbage med højt humør og energi 
på "kontoen" til at lege med hinanden. Vi oplever langt færre konflikter imellem børnene nu og de får 

rigtig øvet samspil med hinanden hvor begge parter 
oplever succes. 
De kan lege sammen om få stykker legetøj, hoppe på 
skift eller sammen fra puder og griner af hinanden når 
en' fjoller eller laver noget sjovt. Se en lille video her! 
I rundkreds er der oase overskud til at lytte på/vente på 
hinanden. 

Og vi nyder det alle😍 

 
Ferie er så godt til at få tanket ny energi hjemme hos familien og apropos ferie, så hænger der en seddel hvor vi 
inden 8. Maj skal vide hvilke uger I holder ferie. God weekend  

 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

 

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

