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NYT FRA BØRNEHAVEN 
I denne uge indførte børnehavegruppen samling hver dag kl. 8.30 – 9.00. Samlingen bruges bla.a. til at synge, 
danser, lave rim og remser, yoga og fortælling. 
Ud over yogasange og rim tirsdag er der blevet sunget ”Jeg gik mig over sø og land”, ”Hoved, skulder, knæ og tå”, 
”Bum tika bum” og ”slå, slå, klap, klap anden siger rap rap rap” 
Mandag blev der lavet popcorn over bål. Onsdag tog vil alle på grunden. Der blev løbet stærkt ned ad bakken og 
leget fangeleg og krig med pistoler og geværer af pinde. 

 
 
SKOVGRUPPEN 
Der bliver altid fundet på nye lege i skoven. Nogen 
arbejder hårdt med at flytte pinde, rive skovbunden eller 
grave huller, mange samler smådyr i glas og endelig er 
det blevet trend at lave gynger af brædder og snor. 
Vi har bygget skelettet til en hule, hvor planen er at vi 
senere skal lave svedehytte. Når vejret bliver rigtig godt, 
skal børnene have badetøj og håndklæde med, så vil vi 
lave sauna i skoven. Vi giver besked, når det bliver 
aktuelt. 
 
Det bliver til mange ture ud i det ukendte. Gå-ture ud i 
Kidal plantage er altid forbundet med eventyrlyst og 
spændende naturoplevelser. Der bliver fundet mange 
dyreknogler, hver gang vi er afsted. I denne uge blev der 
bla. a. fundet et kranie fra et rådyr og Thor var så heldig 
at finde et lillebitte kranie fra Danmarks mindste rovdyr 
en brud. Det kræver gode øjne og opmærksomhed at 
opdage alt det spændende naturen byder på. 
 
 
Se denne lille video, hvor naturen undersøges af både 
frøer og humlebier: 
http://naturmusen.dk/?page_id=798  
 

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


 
 

 
Sammenholdet i skovgruppen er blevet rigtig stærkt. Onsdag fik vi besøg af Birgit. 
Børnene leger på tværs af aldersgrupper og de er rigtig Hun ville gerne hilse på sin kommende 0. klasse. 
gode til at give hinanden plads. I næste uge er Humlebierne inviteret til et møde på 

skolen. Invitation er sendt ud. 
 
Torsdag den 25. juni kl. 14.00 – 16.00 holder vi afslutningsfest for humlebierne i skoven. Forældrene er inviteret ud 
til en lille picnic, hvor vi skal hygge med bla. medbragt madkurv og pandekager over bål. 
Frøerne skal selvfølgelig også gerne være med. Men det er kun forældre til Humlebier, der er inviteret. 
 
På mandag holder vi fødselsdag for Tobias, der fylder 5 år. 
 
Se flere billeder fra ugen der gik lige her! 
 
 
 
NYT FRA LARVERNE 
 
Vi bruger stadigvæk rigtig meget tid ude på legepladsen og på tur, men med udskiftning af børn, hvor der er 
kommet flere små ind, er det noget vanskeligere at spise ude, men det blev da til en tur i det blå med de fire 
ældste med madpakker. De fandt en gryde med vand og grankogler, som skulle forestille mad, de satte sig i en 
lille hule og maden blev delt ud, ja fantasien er god. Men bagefter måtte de rigtige madpakker frem, og de nyder 
det, det er så hyggeligt, at sidde ude i naturen og spise.  

 
Vi går også hver dag en tur med de yngre børn i de grønne områder, dem der ikke sover formiddagssøvn. Vi synes, 
de er vild dygtige til at klatre op ad den høje bakke på grunden og hvis man ikke kan holde balancen nedad, kan 
man jo humpe på rumpen. 

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


 
Vi har et højbed på legepladsen med jordbær, der er børnene ofte henne og kigge om der skulle være en lille 
smagsprøve, men det er nu ikke altid til at forstå, at de skal være røde, men man kan vel også godt smage på en, 
der ikke er rød.  
 
Se flere billeder fra ugen der gik lige her! 
 
PARKERING FORBUDT! 

Jeg er blevet gjort opmærksom på af bla.a. Karsten (pedel og buschaufør) at der stadig er nogen, 
der parkerer foran lågen ind til vuggestuen og i eller omkring indkørslen til skolegården. Det 
skaber mange farlige situationer og samtidig bliver det meget besværligt for skolebussen og 
rutebussen at passere hinanden. Endnu en gang vil jeg henstille til at man parkerer på p-pladsen 
ved grunden. En lille gå-tur over skolegården kan desuden være en fin måde for vuggestue- og 
børnehavebørn at få fornemmelsen af at være end del af skolen. 

 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

 
 
EN HILSEN FRA BESTYRELSEN 
Nu er skoleåret snart slut og det har været et anderledes skoleår. Afslutningen på skoleåret bliver også anderledes 
og det er vi også ærgerlige over i bestyrelsen, da vi går glip af en del af det fællesskab som vi som skole værner om. 
Vi er overbeviste om, at alle får en rigtig god afslutning trods de mange retningslinjer, der skal overholdes. 
 
Der har de sidste måneder desværre været udøvet hærværk på tagrender, borde-bænkesæt i skolegården og ved 
svævebanen. Der har været cykler, der er blevet punkteret, og det er desværre også et problem, at cyklerne bliver 
benyttet af andre end ejermanden. Vi håber, at alle forældre vil tale med deres børn og unge mennesker om dette, 
og hvis I ser nogen på skolens område opfordrer vi gerne til at tage kontakt og vejlede børnene i, hvordan vi passer 
på hinandens ting og vores allesammens skole.  
   
Vi søger en ekstra - ekstra buschauffør, så har du kortet eller har lyst til at komme på en uges kursus og være stand-
in ved behov, tag da gerne kontakt til skoleleder Niels. 

 

Vi har fået lidt flere pladser i overskud til skoleåret 20/21, da vi siger farvel til et par store årgange. Vi har plads i 
kommende 2.-3.-4.-5.-6. og 9. årgang. Spred budskabet og kom gerne og vær en del af vores fantastiske skole. Ved 
interesse henvendelse til skoleleder Niels. 
 
Vi glæder os til at se jer til en lidt anderledes generalforsamling tirsdag den 30. juni kl 19-22. 

Vi ønsker alle elever en rigtig god sidste skoledag og god vind til de elever, der skal videre. 

 
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer. 
På vegne af bestyrelsen 

 

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

