
Nyhedsbrev   
Uge 10 2019 

Ugeplan uge 11: 

Mandag  

Tirsdag Myrer og frøer: fortælletime 
Humlebier musik og fortælling i salen. 
Forældremøde i børnehaven kl. 19.00 – 21.00 

Onsdag Alle: fortælletime 
Myre + Frøer: yoga 

Torsdag Humlebier: filurbog. 
Forældremøde i vuggestuen kl. 19.00 – 21.00 

Fredag  

 
GENERALFORSAMLING 
Onsdag den 1. april kl. 17.00 – 18.00 for NaturMusen 
Derefter er der spisning, som man er velkommen til at deltage i. kl. 18.45 – ca. 21.00 er der generalforsamling for 
Grønbjerg friskole. Ønsker man at spise med, skal man gå ind på skolens hjemmeside og tilmelde sig. (link på 
groenbjerg-friskole.dk kommer snarest.) 
Som forælder til børne i NaturMusen, er man selvfølgelig velkommen til at deltage hele aftenen, men det er helt 
ok at deltage udelukkende i NaturMusen generalforsamling. 
Har man brug for at på passet sine børn under generalforsamlingen, vil der være opsyn med børnene af elever fra 
de ældste klasser. Giv mig en tilbagemelding, hvis der ønskes pasning. 

 
NYT FRA LARVERNE 
I sidste uge fik vi sendt Lærke i børnehave, 
flere børn har spurgt efter hende, og så er 

det jo dejligt, at hun er lige på den anden side af døren, 
vi har også været på besøg i bh. og hun har da også 
været en tur i vuggestuen, dejligt at det kan lade sig 
gøre, for så bliver overgangen meget lettere. 
Celina er startet i vuggestuen, og det går rigtig godt, 
hun klarer det så flot. 
Det skønne forårsvejr har budt på flere dage med 
udendørs aktivitet, Byparken, legepladsen både i 
vuggestuen og børnehaven, i bh. var der bål og det er 
altid spændende at komme derom, hvor der er andre 
legeredskaber og udfordringer.  

 
Nogle dage har vi ændret lidt på vores samling inden 
frugt, det er blevet lidt svært at fange nogle af børnenes 
opmærksomhed, så der måtte ske noget nyt. Så 
indimellem starter vi med sanglege, guitar musik med 
hop og dans, og så sætter vi os op til bordet bagefter og 
spiser frugt. Eller også finder vi på noget nyt ved bordet 



f.eks en dag blev der snakket om cowboy og sunget " Jeg er en glad lille cowboy" det gælder om at være kreativ. 
Børn kan godt lide gentagelser, indtil der ikke er mere nyt og spændende ved den sang eller historie, og så må vi i 
gang med noget nyt. 
Vi håber, I alle har sat kryds i kalenderen d.12. Marts til forældremødet, vi glæder os til at se jer. 
 
Se en lille film med gemmeleg i vuggestuen lige her! 
 
Se flere billeder her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821  

 
I denne uge har vi sagt velkommen til hele tre børn. Hvor Lærke har taget springet fra vuggestue 
til børnehave er Tino og Adrian helt nye. De er alle tre myrer og vi er derfor ved at have en ret 
så stor flok af de helt små i børnehaven. Det betyder naturligt nok en hel del bleskift i gruppen, 

hvilket betyder at når vi skal en tur på legepladsen, kan det tage rigtig lang tid, inden den sidste har fået flyverdragt, 
hue, handsker og støvler på. Men vi har også en god flok af de største, og vi oplever, at de ofte hjælper de små, hvis 
det er lidt svært at få støvlerne på. 
 
Vejret har i denne uge været bedre end de sidste mange uger og det har betydet at vi har fået forårsfornemmelser. 
Torsdag blev det endda til både varm kakao over bål og madpakker på græsplænen. 
 

 
Se flere billeder fra ugen der gik her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821  
 
 

 
GOD WEEKEND 
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