
Nyhedsbrev   
Uge 37 2020 

 
Ugeplan uge 38: 

Mandag Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.10 – 13.35* 
 

Tirsdag Humlebier musik i multisalen. Kl. 8.10 – 8.40* 

Onsdag Myrer: på tur til Præstbjerg kl. 8.30 – 12.00* 

Torsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 14.10* 

Fredag Alle: i skoven kl. 8.10 – 11.30* 

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 

SÆT        I KALENDEREN: 
 
Fredag den 9. oktober kl. 15.30 – 17.00: Løvfaldsfest for vuggestuen, børnehaven og sfo’en. 
 
Torsdag den 22. oktober kl. 19.00: Foredrag ved Rikke Yde Thordrup med titlen ”Moderne forældre skal gå kærligt 
foran”.  
 

HUSK: Giv besked om pasningsbehov i efterårsferien senest fredag den 18. september! 
Send til info@naturmusen.dk eller giv besked til personalet. 
 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
Vi starter naturprojekt op i den kommende uge. I den forbindelse har vi brug 

for at alle børn medbringer et mellemstort glas med skruelåg samt en 

æggebakke.  

 

mailto:info@naturmusen.dk


Myrerne har samling mandag, tirsdag og torsdag før 

formiddagsfrugt. I denne uge har vi snakket om vejret. 

Derudover har vi rim og remser og sanglege. Lige nu er 

det en navnesang og en tællesang. Også motorikleg, 

med bevægelse af kroppen kan indgå i samling. Vi øver 

”vente på tur”, koncentration og opmærksomhed. 

Onsdag var vi på tur i Byparken. Vi spiste madpakker på 

sportspladsen, hvor vi også havde lidt yoga. 

Hver tirsdag kl. 8.10 er Humlebierne med i 

gymnastiksalen, hvor de har musik med 0. – 1. klasse 

samt fortælling med resten af skolen. 

Til musik starter vi altid med den samme sang så det på 

den måde bliver forudsigeligt hvad musik er. Her i efteråret er det sangen ”Go’ mor’n! Go’ mor’n!” vi starter med. 

Derudover synger vi sangen om dragen Puff samt danser til sangen om fjollletrolde. 

Til fortælling er det lærerne, der på skift står for at skulle fortælle/læse højt. I denne uge fortalte Jeppe om hans 

tip- tip- tip- tipoldefar, som havde skrevet en bog. Denne bog havde Jeppe fundet i en flyttekasse hjemme i den 

kælder han ikke har. Bogen var en vild historie om hvordan tip- tip- tip- tipoldefaren var på rejse i Rusland og 

oplevede en masse vanvittige ting, som nok ikke helt var sandheden. Han overnattede blandt andet på en 

kirkegård, blev jagtet af ulve og meget mere. 

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

NYT FRA VUGGESTUEN 
Vi har kigget og læst i mange 
forskellige bøger, flere af børnene 
viser stor interesse for bøger, det 
er hyggeligt at sidde og snakke om 
billederne, som også er meget 

lærerigt og en god sprogstimulering. Sofie har også fået 
gang i fortællingen om " Guldlok og de tre bjørne". 
Det blev også til et par ture ud med klapvogn, de nyder 
at komme afsted, løbe imellem træerne, finde en lille 
hule, undersøge skoven og løfte på store grene. 
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En dag kom de hjem til duften af nybagte boller, det blev også kommenteret af et barn, som sagde boller. Vi har 
bagt mange boller i ugens løb, for de er rigtig glade for boller i øjeblikket. Børnene må ikke røre ved dejen kun 
kigge på pga. Corona. Men de er optaget af det og nyder duften.  
 
Se flere billeder her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 
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