
NYHEDSBREV   
Uge 39 2019 

Ugeplan uge 40 

Mandag Alle: skovdag. 08.30* 

Tirsdag Humlebier: musik og fortælling i musiklokalet/gymnastiksalen kl. 08.10 (vi går kl. 8.05!) 
Fortællertime for Frøer og Myrer 

Onsdag Fortælletime for alle 

Torsdag Alle: udedag – vi går på grunden* 

Fredag  

*Medbring en lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk og en smule skiftetøj. Børnene skal selv 
kunne bære tasken på ryggen. 
 

UGEN DER GIK HOS LARVERNE 
Vi arbejder med at gøre børnene 
selvhjulpne, og der er da også flere, som er 
godt på vej, fire børn står stolte ved døren 

efter at de med lidt hjælp selv har taget regntøjet på. 
Det er en trolig vigtig følelse at opleve; ”Jeg kan godt 
selv!” Vi opfordrer dem også til at tage tøjet af, når vi 
kommer ind, flere er også gode til at hjælpe hinanden. 
På badeværelset inden sovetid prøver vi også, om de 
selv kan hjælpe med at få bukserne af, men det er svært 
med de moderne stramme bukser, så lidt rummelige 
bukser er en god ide.  
Vi har sat mere fokus på pottetræning med de ældste hver dag. Ikke alle har lyst at prøve, nogen vil gerne bare 
kigge på, men det er jo også en måde at blive klar til selv at prøve. 
I ugens løb var vi en gruppe i Byparken på gåben, vi øvede i at holde i hånd, for det er vigtig, når vi skal over vejen 
og passe på bilerne. I Byparken er det fantastisk at se hvordan de nyder området, både med at udfordre stierne 
op og ned, vandpytter, det lille vandløb, som de flere steder kan gå og hoppe i, stenene og det lange græs, det er 
fyldt med sanseindtryk og oplevelser. 

 
Der er næsten som at have flere ældre søskende, når 
vuggestuen får besøg af de store skolebørn. De store er 
rigtig gode til at lege med de små og de små elsker det. 
Næsten hver dag er der sfo-børn, der har lyst til komme 
på besøg i vuggestuen! 
Se en lille video fra hverdagslivet i vuggestuen her! 
 

Der har været ønske om, at det blev muligt at 
downloade enkelte billeder fra hjemmesiden. 
Dette kan nu lade sig gøre på linket nedenfor! 
Se flere billeder fra ugen der gik lige her! 

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


 
UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN 

I forlængelse af vores tur til strudsefarmen i sidste uge, prøvede vi i denne uge at smage 
på et strudseæg. Det gjorde vi i form af pandekager, som blev bagt i skoven. 

At få hul på et strudseæg kan være en udfordring, 
men med en boremaskine og et jernbor, lykkedes 
det at lave hul i begge ender af det store æg og så 

var det jo bare at puste. Med en stor margreteskål 
halv fyld af æg var det bare at tilsætte mælk og mel 
og pandekagerne var god undervejs. 
Selvom vi fejrede Hectors fødselsdag med muffins 
og juice, kunne der sagtens blive plads til en enkelt 
pandekage inde madpakkerne skulle spises. 
 

 
Et overskud af frugt og gulerødder bliver nemt til saft, hvis man har det rigtige grej …og så smager det jo 
godt. Som et barn sagde: ”jammen det smager jo af æble!” 
 
Hvert år ved denne tid inviteres vi til ”fødselsdag” i kirken. Vi tager gerne imod invitationen og det da også 
altid en stor oplevelse, når menighedsrådet, præsten og graveren byder os velkommen. Der er utrolig 
megen læring i besøget. Det at vise respekt for gravene og kirken i det hele taget, er en vigtig del af det at 
besøge kirken. 
Men børnene er meget nysgerrige og vil gerne vid hvem, der ligger på de forskellige grave. Det bliver ofte 
til en samtale om nu afdøde bedste og oldeforældre. 

 



 

En tur i klokketårne og en kagemand er en fast bestanddel af ”kirkens fødselsdag”. 

 

MERE END BARE ET HUL I JORDEN 
 

I området bag gyngerne må man grave. Og gravet, det bliver der! Hver dag, hvis det kan lade sig gøre. 

Men det, der synes bare at være et hul i jorden, er meget mere end bare hårdt arbejde og beskidt tøj, 

Her udvikles evnen til at samarbejde, planlægge og organisere. Det giver også anledning til at tale om, 

hvad der mon er dybt nede i jorden. Kan vi komme ned, hvor der er vand eller kan vi måske grave helt 

ned til lava? 

Når de store drenge fra skolen så pludselig begynder at interessere sig for det børnehavedrenge har 

gang i, bliver projektet bare endnu sjovere. Nu kommer der kræfter bag skovlen og hullet bliver hurtigt 

meget stort. 

Der har været ønske om, at det blev muligt at downloade billeder fra hjemmeside. 
Dette er nu muligt på linket nedenfor! 
Se flere billeder fra ugen der gik lige her! 

 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

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

