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Mandag Sampasning mellem vuggestue, børnehave og sfo. 
For at spare personaletimer vil de tre afdelinger, når det er muligt, være slået sammen. 
For hele sommeren gælder det at aktiviteterne vil opstå afhængig af vejr og 
børnegruppe på den enkelte dag. 
 

Tirsdag 
Onsdag 

Torsdag 

Fredag 
 
SOMMERFERIE! 
Ja, skolernes sommerferie er over os og vi har nu lukket op for feriepasning i NaturMusen. 
Som bekendt har vi lukket i ugerne 29 og 30 (13. – 28. juli). 
Vi skal nu i gang med flytning af de tre afdelinger. Vuggestuen trækker sig ind bag ved glasdøren og sfo’en 
overtager det store rum med køkken. 
Der vil i disse uger måske være lidt rodet med flytning af garderober, legetøj, køkkenservice osv.. 
For at vi kan få gjort grundigt rent i alle kroge, vil Sanne gerne have at garderoberne bliver ryddet og 
kasserne med skiftetøj tømt, når man går på sommerferie. 
Allerede fra på mandag den 1. juli, vil Humlebiernes garderobe være flyttet op på gangen i yngstegruppen, 
omkring døren til det lokale, der lige nu rummer sfo’en og som bliver 0. klasse næste år. 
Dette gør plads til Lukas og Malthe, der kommer fra vuggestuen allerede på mandag. Oliver Dam og Simon 
Klausen, starter i børnehave den 1. august. Derudover starter Lærke Iversen i vuggestuen ligeledes den 1. 
august. 
 
Sofie, som lige nu er medhjælper i børnehaven, vil fra august flytte over til vuggestuen. 
Maria stopper hos os og skal i gang med uddannelse. 
Agnete slutter også sin tid her i NaturMusen med udgangen af næste uge. 
Simon tager næste uge med, så er han også videre. 
Til august starter Jonathan Frydendal som ny SFO-medhjælper. 
Tak for denne gang Agnete, Maria og Simon! Og et velkommen skal også lyde til Jonathan. 
 
SOMMERFEST 
Den traditionsrige sommerfest 
var igen i år en hyggelig aften 
med fællesspisning, sang, 
taler, optræden og 
overrækkelse af 
eksamensbeviser. 
Børnehaven optrådte i år med 
en helt spritny sang, der 
handler om livet i NaturMusen. 
Børnene har øvet og øvet de 
forgangne uger, så selvom det 
ikke var alle der sang lige højt, 
er jeg sikker på, at de kan den. 
Måske vil de synge den 
hjemme. Teksten kan du se på 
sidste side af dette 
nyhedsbrev. 
 



UGEN DER GIK HOS LARVERNE 
I denne uge er vores nye klapvogn blevet brugt rigtig meget.  
Børnene er skiftevis med på tur, hvilket giver dem en god læring i forhold til det at vente på 
tur. (i dag er det …, der skal med, men i morgen bliver det din tur) 

En af turene gik til Andreas hus, hvor der skulle ses på høns. Alle var meget optaget af de fjerede kræ og 
nogen havde da også mod til at røre ved hønsene. 

 
En dag da vuggestuen kom forbi bussen, viste det sig at der var åbent, så de kunne gå ind og ”køre” en 
tur. En spændende oplevelse. 
 

 
Kommunikation på børneniveau. 

 
 
  



UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN 
I mandags lavede myrerne og 

frøerne dessert over bål i skoven. 
Nogle børn var med til at lave et 

stort bål. De var både med til at hugge brænde, 
bygge bålet og tænde det efterfølgende. 
Børnene skulle selv skære deres æble i små stykker. 
Alle børn var rigtig dygtige til at skære med kniv og 

de havde alle 10 fingre med hjem igen! 😉 
Æblestykkerne kom i stanniol og vi dryssede 
kanelsukker på. De skulle så ind i bålet og blive mør. 
De fik dem på en tallerken og fik fløde på. De smagte 
alle sammen på den lækre dessert. Nogle spiste kun 

fløden og andre spiste det hele. 😊 

 
Denne uges dejlige sommervarme, gav anledning til 
”den store vanddag”. Når man ikke lige blev kølet af 
i havevanderen eller i sandkassen, var der mulighed 
for at være i vandkamp bevæbnet med både store 
og små vandpistoler. Det gav selvfølgelig et par 
ødelagte vandpistoler, lidt mudder i håret og en 
masse vådt tøj og sand på gulvet, men alt i alt en sjov 
dag i børnehaven. 

 
 
 
 

 
  



Sidste skovdag inden sommerferien gik til Præstbjerg. Et sted der altid er fart over feltet og masser af 
naturoplevelser.  

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

 

GOD SOMMER 
KLAUS 

NaturMusens sang 
 
C                               D7 
Nu vil vi synge og spille 
G                    C 
For vi ka’ ikke la’ vær’ 
C                                       D7 
En rytme, en sang og en trille 
G                                 C 
Vi fløjter lig’som en stær 
 
F 
Kom og leg 
C 
Leg med mig 
Dm                     Am       G 
Du kan bli’ min bedste ven 
F                  C 
Vi vil gerne ha’ dig med  
D7                 G 
Ud i skoven igen 
F                                           C 
NaturMusen hør hvor det spiller 
F                                           C 
I Grønbjerg der hænger vi ud 
D7 
En vuggestue har vi her, 
      G 
og børnehaven den er er fed.  
 

 
 
Madpakker det er det bedste 
Hvad mon jeg har fået med? 
Et æble og to gulerødder, 
og rugbrød det skal jo med.  
 
Kom og leg.... 
 
Når vi går i Multisalen 
Til fodbold, yoga og leg 
Så falder vi måske på halen 
Hånd i hånd, du og jeg 
 
Kom og leg… 

 
 
 
 

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


 


