
Nyhedsbrev   
Uge 41/42 2020 

 
Ugeplan uge 43: 

Mandag Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.10 – 12.50* 

Tirsdag  

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. 
 
OBS 
Foredraget med Rikke Yde Thordrup, jeg tidligere har annonceret er aflyst pga. gældende Covid-19 tiltag! 
 
 

SÆT        I KALENDEREN: 
 
Forældre-fyraftensmøde i børnehaven: Mandag den 9. november kl. 17.00 – 18.00 
Forældre-fyraftensmøde i vuggestuen: Torsdag den 19. november kl. 17.00 – 18.00 
(Der vil ikke blive serveret kaffe eller lign. pga. Corona-forholdsregler!) 
 
PERSONALENYT 
Carina i børnehaven har fået nyt arbejde. Derfor må vi desværre sige tak for denne gang og ønske hende alt det 
bedste i sit nye job. Hun har sidste dag i NaturMusen på fredag den 16. oktober. 
I Carinas sted har vi ansat Nicolai Østergaard, som skal være hos os frem til jul. Nogle har allerede lært Nicolai at 
kende, da han er tyvstartet allerede i denne uge. 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
I mandags måtte vi tage 
barnevogne og klapvognen i brug, 
for at vi kunne komme over til 
fotografering i gymnastiksalen. 
Det blev noget af en opgave at få 

samlet alle børn til gruppebilledet, det var ligesom 
lopper der løb og kravlede i alle retninger. Men vi fik 
da taget nogle billeder, så det bliver spændende at se, 
hvordan de ser ud. 
Sofie har været på tur med tre drenge i det grønne, der 
blev eksperimenteret med blade, kan de mon flyve? 
Gemt sig i buske og leget med fodboldmål. 

 
 



Da de kom hjem, hyggede de sig sådan, at vi prøvede 
at sidde ude på legepladsen og spise, Johan var også 
med til det. Det blev rigtig hyggeligt med to siddende i 
klapvogn, så kunne de koncentrere sig om at spise, i 
stedet for at sidde på bænken, hvor de så ville kravle 
ned hele tiden. 

 
I onsdags fik vi holdt 2 års fødselsdag for Lærke I, stort 
Tillykke til hende, hun fik en lille bog, som hun blev 
rigtig glad for. 
Vi har købt en ny gå bil til legepladsen, den er flere af 
børnene rigtig vilde med, så det giver selvfølgelig nogen 
kampe om at få den, det er rigtig svært for en 2 årig at 

forstå, at vi skal skiftes, men det er en vigtig læreproces. Så vi øver. 
OBS   OBS   OBS   OBS 
Vi har en bøn til jer. Vil I ikke være søde at kigge børnenes kasser på badeværelset efter jævnligt, så de har 
skiftetøj undertøj, strømper, trøjer og bukser, det hjælper vores arbejdsgang så meget, at der er styr på det, så vi 
ikke skal bruge tid på at lede efter tøj. 
Og så er det blevet rigtig efterår, så derfor vil vi også gerne have sovetrøje, sovehue og om lidt vanter i kassen. Det 
kan ikke være det, de bruger på legepladsen, fordi det ofte er blevet vådt, når vi har været ude. 
 

NYT FRA BØRNEHAVEN 

Hvordan føles det 
at gå baglæns 
rundt om noget? 
Kan jeg mon 
hoppe på ét ben? 

Er det sværere at gå på line på et tykt reb end på 
et tyndt? Kan jeg ramme en kasse, når jeg kaster 
en bold?  

Det fik Myrerne blandt andet undersøgt, da vi var 
på tur til Grønbjerg Stadion - et sted, hvor vi nemt 
kunne få tiden til at gå. 
  
  



I hytten blev der fundet på forskellige lege ved 
bordbænkesættene. Ved det ene bord blev der 
samlet grus, ved det andet kapsler, og ved det 
tredje blev der holdt byggemøde og lavet 
tilbygning ved hjælp af ekstra planker. 
  
Udenfor var der nogle indbydende traktorspor, 
som ovenikøbet gik og ad bakke. Sporene var 
fulde af vand og blev hurtigt mudrede, og ja - vi 
øvede os også i at hive gummistøvler fri fra pløret 

      

  
 

 

 

 

Fremover spiser vi formiddagsfrugt klokken 8.45. Mandag, tirsdag og torsdag holder vi samling, når 
frugten er spist. 

Kreativitet på legepladsen! 

 
Der skal stadig vaskes legetøj og børnene hjælper gerne 
til. 
 
Se flere billeder her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821 

 
 

GOD EFTERÅRSFERIE 
KLAUS 

 
 

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

