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Ugeplan uge 41: 

Mandag Fotografen kommer! 
Kl. 9.00 er det vuggestuen og ca 9.30 er det børnehaven 
Obs! Ingen skovdag!  

Tirsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.10 – 12.50* 

Onsdag Myrer: på tur ud i det blå 

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

Fredag Skolernes motionsdag. 

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
OBS OBS OBS!! 
Fotografen kommer på mandag den 5. oktober!! 
Vuggestuen bliver de første kl. 9.00. når de er færdige er det børnehavens tur. 
 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
Tre børn har været til 
babysalmesang for sidste gang i 
denne omgang, vi håber det bliver 
arrangeret igen. Børnene nyder at 
synge nye og kendte sange, lege 

med instrumenter, lege med tørklæder og lege i hule 
med sang og stjernehimmel.  

Vi har også været i Byparken et par gange, det bliver 
aldrig kedeligt, børnene elsker at løbe på stierne, 
trampe i det lille vandløb, eksperimentere med sten og 
pinde. Vi fik også en snak om dybt vand, og vi skulle 
passe på ikke at få det i støvlerne. 
I onsdags sagde vi farvel til Astrid, som er startet i 
børnehaven, vi glæder os over, at vi stadig kan sige hej 
og vinke til hende. 
Torsdag sagde vi så goddag og velkommen til Esben og 
familien. 
Vi har ikke haft meget forkølelse og sygdom her i 
corona tiden, men nu er der desværre sneget sig noget 
forkølelse og lidt feber ind blandt børnene, selvom vi 
vasker og spritter, kan vi nok ikke helt undgå sygdom. 
Husk: På tirsdag kommer fotografen børnene skal være 
her senest kl.8.20. 
 



NYT FRA BØRNEHAVEN 
Onsdag var Myrerne 

for første gang i 

skoven. Da vi trådte 

ned fra bussen og gik 

ind i skoven, hørte vi 

dem spørge: ”Bor der ulve herude?”. ”Er der trolde 

herude?”. Helt overvældede og med store øjne gik de 

ind gennem skov-porten, mens de sugede de mange nye 

indtryk til sig. Hurtigt blev gynger, tipi og hængekøje 

indtaget, og de mere eventyrlystne gik på opdagelse. 

Ved ”broen over floden” sang vi om de 5 små aber, mens 

to farlige krokodiller forsøgte at hapse os. Vi øvede 

farver, tal og finmotorik med hønseringe og sangen ”Tag 

en rød, rød ring”, og vi holdt fødselsdag for Asger med 

hurra-råb, kiks og fødselsdagsgave 🇩🇰 

 

Myrerne vil rigtig gerne have et par vanter og en hue med i deres rygsække fra næste uge, så de kan holde sig 

varme, når vi tager ud i det blå i efterårsvejret. Samtidig vil vi som personale gerne, hvis I vil huske, at de selv skal 

kunne åbne alt det, de har med i deres madpakker - både bananer, ostehaps og lækkerier i husholdningsfilm - så vi 

ikke skal åbne det for dem 😊 

 

 



Smag på naturen! 

I denne uge har børnene få lov til at smage bagte 

bananer med chokolade, ristede svampe, tørrede 

laver og græshopper. 

Det, der kan være en stor overvindelse for os voksne, 

er langt mere lige til for børn. 

 

  



 
 
 

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

 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

 
 

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

