
NYHEDSBREV    
Uge 2 2019 

Ugeplan uge 3 

Mandag Humlebier: Til fødselsdag hos Sofie 

Tirsdag Myrer og frøer: fortælletime, Humlebier musik og fortælling i salen. 

Onsdag Alle: fortælletime, Frøerne + en gruppe myrer yoga 

Torsdag Humlebier: filurbog. 

Fredag  

 
GODT NYTÅR! 
Efter et par rolige dage i sidste uge, er vi for alvor tilbage efter en dejlig og tiltrængt juleferie. 
Alle er klar til at tage fat på det nye år. Hvad 2020 vil bringe er ikke til at sige, men meget snart vil dramaforestillingen 
komme til at fylde meget af dagene. I år skal vi sammen med den øvrige del af Grønbjerg Friskole opføre et stykke, 
der er inspireret af den gamle historie om ”Alice i eventyrland”. 
Vuggestuen og de yngste i børnehaven vil lave en lille video, som skal vises sammen med forestillingen. 
Humlebierne bliver en del af yngstegruppen (0. – 2. kl.) 
I næste uge starter Laila i virksomhedspraktik i børnehaven. Hun skal være her tirsdag og fredag morgen. 
Når vi når til februar får vi en ny medhjælper i Børnehaven. Jakob Blindkilde er ansat frem til sommerferien. 
I starten af februar går Emma på barsel. 
 
Nytårskattejagt. 

 
MADDAGE I BØRNEHAVEN 
Som noget nyt har børnehaven besluttet at vi fremover 
vil have maddag to gange i måneden, hvilket vil sige at vi 
laver mad over bål den sidste fredag i hver måned og en 
smøre-selv-dag en tirsdag midt i måneden 
Første gang vi har bålmad bliver fredag den 31. januar og 
tirsdag den 14. februar har vi smøre-selv-dag for første 
gang. Dagene vil selvfølgelig fremgå af ugeplanen. 
 
BIKUBEN 
Som nogle måske allerede har hørt, er børnene begyndt 
at kalde det lokale, som tidligere var sfo-lokale for 
”Bikuben”. Det kommer til at kræve en del tilvænning for 
de voksne især, men børnene kommer helt sikkert til at 
vænne sig til det hurtigt. 
 

  



UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN 
Traktortræk 
David og Malthe fandt et stykke 
reb/snor, som David bandt fast i 

bagenden på de to traktorer. Malthe sad imens klar, så 
han kunne køre, så snart David meldte klar til 
traktortræk. 
Det var svært at binde en knude, som kunne holde. 
Heldigvis kom Aura forbi og tilbød hjælp. David tog imod 
og ventede tålmodigt på, hun fik bundet.  
Denne gang holdt knuden - til gengæld knækkede snoren 
lige efter knuden. Se knækket her! Mens vi bandt den op, så der blev plads til en ny, fik vi en snak om, hvorfor den 
var knækket.  
De legede traktortræk i lang tid, før de opgav projektet og gav mig snoren. Det var nemlig aftalen, at de måtte bruge 
den til legen, mens jeg var hos dem, og at de så skulle give den til mig, når de ville lave noget andet. Snore og reb 

er jo ikke ok på legepladsen 😊 

Line 

 

Hver formiddag skal de børn, der sover til middag 

en tur på legepladsen. Vi ser det som vigtigt at alle 

børn får mulighed for at komme ud hver dag. 

Tirsdag var en flok af de yngste en tur på 

multibanen. En fodboldkamp er fyldt med højt 

tempo, jubelscener, når der scores, hårde 

tacklinger, der nogle gange efterfølges af at den, 

der blev tacklet filmer for at få det hele til at se 

mere dramatisk ud. Jo, børnene ved godt hvordan 

det foregår, når de store spiller fodbold. 

 

Torsdag var sovebørnene ude på legepladsen i øsende regnvejr. Der var nogle, der erfarede at ikke alle 

ting, man kommer i vandpytter synker. Men nogle ting flyder ovenpå vandet. 

Og så er det bare en fest at hoppe i vandpytter! 
 
Se flere billeder fra ugen der gik her 

http://naturmusen.dk/wp-content/uploads/2020/01/traktortræk.mp4
http://naturmusen.dk/?page_id=2821


 
 

NYHEDER FRA LARVERNE 
Vi har fået en rigtig god start på det nye år. 
Glade børn der opsøger hinanden, nyder 
hinandens selskab og leger. Der er færre 

konflikter, det er som om, børnene hviler mere i sig 
selv. De er blevet tanket op af jer forældre med nærvær 
og omsorg, og så gør ferie bare noget godt for alle. 
I ugens løb er vi alle blevet undersøgt, der bliver målt 
blodtryk, målt feber, kigget i ører og lyttet på, ja flere 
skulle faktisk hjem pga. det der blev målt. Vi har fået et 
lægesæt af Astrid, og det er de meget interesseret i. Så 
tak for det. 
 

 
Vi har også været i Byparken, vores lille perle, det er så 
dejligt at se børnene kigge op og undres over de høje 

træer, løfte grene, undersøge hullerne i træerne, se om 
der skulle være nogle mus. Pludselig var der en der fik 
øje på et muldvarpeskud og alle skulle hen for at se om 
muldvarpen var der, men den kom nu ikke frem. Men 
dejligt at opleve hvordan de husker, for muldvarpen 
havde vi meget snak om før jul. Børnene nyder at være 



der, og det gør vi voksne også, her er fred og ro og så har naturen så mange ting at byde på. 
 
 
 
Se flere billeder fra ugen der gik her 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

http://naturmusen.dk/?page_id=2821

