
NYHEDSBREV   
Uge 47 2019 

Ugeplan uge 48 

Mandag Humlebier: trin for trin 
Vi laver julehemmeligheder hele ugen! 

Tirsdag Fortællertime for Frøer og Myrer 
Humlebierne: musik med 0. og 1. klasse og fortælling i gymnastiksalen. 

Onsdag Fortælletime for myrer, frøer og humlebier 
Frøer og Humlebier: tur til Højmose planteskole efter grønt til juleklippedag. 
Børnehaven: forældremøde kl. 19.00 – 21.00* 

Torsdag  

Fredag Juleklippedag 9.00 – 11.00 (se nedenfor!) 

*send en mail til info@naturmusen.dk hvis du kommer!  
 
JULEKLIPPEDAG 
Traditionen tro har vi fredag den 29. november store klippe-klistre-dag i NaturMusen og skolen. Nu skal 
det rigtig være jul. 
Vi starter i NaturMusen Kl 8.30 med frugt. Klippe-klistredelen starter kl. 9.00. Vi slutter af kl. 11.00, hvor 
børnene skal have madpakker. 
Både forældre og bedsteforældre er velkomne. 
 
Hvis du vil lave juledekoration, skal du medbringe lys og bund til dekorationerne + evt. nips. 
I vuggestuen vil der hovedsageligt være leg hygge og sang, men forældre/bedsteforældre er velkomne til 
at tage børnene med ind i børnehaven for at lave julepynt. 
 

NYHEDER FRA LARVERNE 
Vi har i ugens løb haft flere ture med 
klapvogn, dejlige ture med fire børn, hvor 
der er tid til nærvær, snak og fællesskab. En 

af turene gik til Byparken, der var meget vand i åen, så 
vi skulle passe på ikke at falde i vandet, de var rigtig 
gode til at stå på kanten. Vi smed blade, små og store 
grene i vandet, for at se om de kunne sejle. Turene ud 
af huset gav ro til dem derhjemme, så de kunne fordybe 
sig i projektet med at lave nisser, og der er da også 
kommet fine nisser ud af det.  
En dag opstod der en sjov brevsprække leg, vuggestue 
børnene puttede små kort ind i sprækken imellem dørene til puderummet, hvor der var børnehavebørn på den 
anden side, så kortene kom retur til stor morskab for børnene. 
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Selvom vi har konflikter, er der også rigtig mange gode relationer imellem børnene, mange der finder hinanden og 
sætter en leg igang, f.eks lege at nogen skal sove på madrasserne, eller kravle under måtten i garderoben, eller på 
børnehavens legeplads hvor mange børn sad og legede skib, på et af legeredskaberne. Skønt når fantasien slippes 
løs. 

 
UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN 

Onsdag fik vi endelig en dag uden regn og den blev udnyttet til at komme på legepladsen. 
Børnehaven valgte at bruge hele eftermiddagen ude i den friske luft, hvor alle fik popcorn fra 
bålet – rigeligt med popcorn! 

 
Man kan også godt lave diskotek udenfor. Selvom der skrues fuldt op 
for volumen, generer det ikke nogen, når man er ude. 

 
Vores lille svampeprojekt skrider fremad.  → 
Svampene bliver ”fodret” med kaffegrums og danner hele tiden 
et muglignende lag. Det ser måske lidt ulækkert ud, men det 
bliver spændende at se om der kommer svampe ud af det. 
 
Se flere billeder fra ugen der gik lige her! 

 
PERSONALEINFO 
Betina går bedre og bedre, men er stadig deltidssygemeldt. 
Derfor er Karoline i huset som vikar. 
Fra på tirsdag bliver Bodil sygemeldt, da hun skal opereres i en 
finger. Igen kommer Karoline os til undsætning og dækker så 
mange af hendes timer hun kan. 
 

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


FORÆLDREMØDE I NATURMUSEN – BØRNEHAVEN 

 
Dato: 27. november kl. 19.00 – 21.00 
Sted: 0. klasses nye lokale 
 

Dagsorden. 

• Informationer fra NaturMusen 

• Fortæl en god historie om NaturMusen 

Alle forældre skal tænke over et positivt udsagn om børnehaven de vil dele med resten af 
forældregruppen. Det kan være en lille historie om noget der er oplevet i børnehaven eller noget 
der generelt fungerer godt i hverdagen. 

• Forslag til aktiviteter i børnehaven. 

Er der et nye tiltag, du gerne vil foreslå børnehaven. Det kan være konkrete aktiviteter, indretning 
eller nyanskaffelser. 

• Forslag til forbedringer af legepladsen 

Hvordan kan vores legeplads blive bedre. Forslag modtages. 

• Kritikpunkter 

Har du noget du gerne vil have at vi ændre, gør bedre, eller hvis du har noget du synes vi skal 
arbejde med i personalegruppen eller forældrerådet, bedes du skrive en seddel og lægge den i 
”postkassen” (en kasse der vil være at finde på mødet). Forældrerådet vil gennemgå sedlerne og 
bringe det op på et forældremøde i starten af året. 

 
Giv en melding på info@naturmusen.dk hvis du kommer! 

 
GOD WEEKEND 

KLAUS 
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