
Nyhedsbrev   
Uge 39 2020 

 
Ugeplan uge 40: 

Mandag Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.10 – 13.30* 
 

Tirsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.10 – 12.50* 
Humlebier musik i multisalen. Kl. 8.10 – 8.40* 

Onsdag Myrer: på tur ud i det blå 

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

Fredag  

*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. Aflyst! 
Grundet retningslinjer om forsamlingsforbud og den aktuelle Corona-situation aflyses løvfaldsfesten. 
 
Tirsdag den 6. oktober Fotografering 
Torsdag den 22. oktober kl. 19.00: Foredrag ved Rikke Yde Thordrup med titlen ”Moderne forældre skal gå kærligt 
foran”.  
 
Så fik vi Covid-19 til byen. Selvom der var nogen travlhed og en smule forvirring tirsdag morgen, var alle alligevel 
gode til at agere rationelt. Børnene i skolen tog det med største selvfølgelighed at hænderne skulle vaskes og man 
skulle gå ind i sin egen klasse. 1. klasses forældrene var hurtige til at hente deres børn og mange søskende af børn 
i 1. klasse blev hjemme fra børnenehaven. 
Det kan være meget svært at navigere i regler og retningslinjerne omkring hjemsendte børn og smitte. 
Helt forenklet kan det siges, at børn, der til dagligt er helt tæt på hinanden (i dette tilfælde klassekameraterne) er 
nærkontaktpersoner og skal derfor testes. Søskende og forældre til disse børn er i 3. led og skal ikke testes (mange 
gør det alligevel). Så snart der foreligger en negativ test, må børnene komme igen, under forudsætning af at der 
ikke er tegn på sygdom. (end ikke løbenæse) 
 
Fotografeing blev som bekendt aflyst, men en ny dato foreligger nu. Børnehaven og vuggestuen skal fotograferes 
tirsdag den 6. oktober. 
 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
Et hold forældre har i weekenden arbejdet hårdt på børnehavens legeplads. Den 
store jordbakke bag legeborgen er blevet rettet til, så der nu er en rigtig fin 
skråning til kælkebakke. For selvfølgelig får vi masser af sne til vinter! 
Derudover er vores gamle sandkasse blevet udskiftet med to superflotte nye 
sandkasser. Der har været lagt mange timer i at lave sandkasserne så de nu kan 
bruges som afgrænsning til en cykelbane. Tusind tak for hjælpen! 

 
I onsdags fyldte Hector 5 år. Det blev fejret med sang og 
gave sammen med madpakkerne. Rigtig ofte er det 
fødselsdagssangen, hvor man skal vælge tre 
instrumenter, der bliver valgt. Også Hector valgte denne 
sang med guitar, trommer og fløjter. 
Når man bliver 5 år i NaturMusen får man en spork. En 
spork er en ske, kniv og gaffel i et. Et virkelig praktisk 
redskab, når man skal på tur. 
Mette havde fødselsdag samme dag, så hun fik sangen 
”happy birthday” efterfulgt af frygtelig mange hurra’er. 

(jeg siger ikke hvor mange😉) 



Onsdag formiddag blev der tid til en lille yoga-seance på græsplænen. Fortælling, bevægelse og sang går hånd i 
hånd og børnene elsker at være med. 
 
Se flere billeder fra ugen der gik her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
Børnene går stadig meget op i at 
finde æbler, nu er de også blevet 
flotte røde og smager godt, 
børnene går ofte på legepladsen 
og gnaver på hver sit æble. 

Sylvester går tit og passer godt på et æble, imens han 
leger, selvom det kan være svært med et æble i den 
ene hånd og grave med den anden.  

 
 
 
Til vores boller om for- og eftermiddagen har vi nydt 
godt af det brombærsyltetøj, som Klaus og de store 
børn har lavet i skoven, børnene synes det er lækkert og 
vil gerne spise det. 
 
 

 
 
Sofie har brugt rigtig meget at fortælle historie til 
samling, det er fange børnenes opmærksomhed og 
koncentration kan være svært, når der er mange små 
børn, men alle får noget ud af det på hver deres måde, 
fordi hun bruger forskellige ting, som børnene kan se 
på, imens hun fortæller historien. 
 
 

 
 
Vi har også leget sanglege med guitar til, bagefter 
lavede vi " pizza" på børnene. Børnene ligger på skift på 
gulvet og vi putter pølser, skinke, ost m.m på, så skal 
den i ovnen, bagefter skærer vi den i stykker og spiser 
den, alt sammen med berøring på forskellige måder. En 
form for massage og afslapning, hvor børnene er med til 
at gøre det ved hinanden.  
 
 
 

Se flere billeder her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821 

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

KLAUS 
 
 


