
NYHEDSBREV   
Uge 44 2019 

Ugeplan uge 45 

Mandag Myrer og frøer: skovdag 
Humlebier: trin for trin 

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

Onsdag Fortælletime for myrer, frøer og humlebier 
Humlebier: Yoga 

Torsdag ÷skovdag! 

Fredag Vi får besøg af Marcus ”Skovfar” som vil lave en lille forestilling om ”Alfred den rene 
bjørn” 

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

NYHEDER FRA LARVERNE 
I denne uge har vi sunget farvelsang for Emma, som starter i børnehaven, vi ønsker Emma det bedste 
i børnehaven, hun glæder sig og har allerede været på besøg flere gange.  
Vi har tumlet i puderummet, som giver mulighed for gode motoriske udfoldelser og træning af 

balancen. Der bliver også bygget hule og diskuteret, hvem der må være med i legen, det kræver ofte en voksen, 
som kan hjælpe og guide, nogle gange kan man være med, andre gange må man respektere et nej.  
 

 
Vi har nogle børn, der begynder med små rollelege og 
andre ser, der er en leg i gang og hopper med i legen. 
F.eks. at gå på arbejde. 
Selv om solen nogle dage har skinnet og alle har nydt 
det, er det alligevel også blevet koldere. Derfor vil vi 
gerne have sovetøj i børnenes kasser på badeværelset, det er Sovetrøje, Hue og Vanter måske også tykke sokker. 
Det hjælper sååå meget vores arbejdsgang, at det er i kasserne, på forhånd tak. 

 
Se flere billeder fra ugen der gik lige her! 

 

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


 
UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN 

I næste uge er Betina tilbage fra sin sygemelding. Hun starter lidt blidt op, så vi får også 
besøg af Mette et par dage i næste uge. 

Med Betinas tilbagevenden, må vi også sige farvel og tak for denne gang til Karoline, som har været vikar. 
 
I dag 1. november har vi også sagt goddag og velkommen til Emma, der er skiftet fra vuggestue til 
børnehave. En god overgang fra den ene afdeling til den anden er helt afgørende for hvor hurtigt man 
falder til på det nye sted. Emma har længe sovet til middag med børnehavebørnene og har også spist 
madpakker i børnehaven. Det, sammenholdt med at kende de voksne i børnehaven, gør det til ingen sag 
at skifte fra vuggestue til børnehave. 
Disse overgange fra den ene til den anden afdeling, er noget vi altid har meget fokus på. Da vi er ét hus, 
skal det også være trygt og godt at skifte fra den ene afdeling til den anden. 
 
Hårdt arbejde i kulden. Man siger at brænde giver varmen mindst 3 gange; når man fælder træet, når man 
flækker det og når man brænder det. Men når det skal flyttes fra et sted til et andet, kan det nu også give 
sved på panden. 
Tirsdag tog myrer og frøer fat og kørte brænde til bålhuset på ”grunden”, til traileren og til børnehavens 
eget brændedepot. 
Det går som en leg, når bare man er sammen om det og som et barn sagde ”Det er bare sjovt det her!” 

 
Torsdag blev traileren så tømt i skoven og et menneskeligt transportbånd blev sat i gang. 
Brændestykkerne vandrede fra hånd til hånd og blev på den måde båret ind til bålhuset i skoven. 
Se dette lille videoklip med ”transportbåndet” kørende. http://naturmusen.dk/?page_id=798  
 
 
Se flere billeder fra ugen der gik lige her!  

 

GOD WEEKEND 
KLAUS 
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