
Nyhedsbrev   
Uge 46 2020 

 
Ugeplan uge 47: 

Mandag Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.05 – 12.50* 
Myrer laver hemmeligheder hele ugen 

Tirsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.05 – 12.50* 

Onsdag Myrer: på tur ud i det blå 

Torsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 14.10* 

Fredag  

*Bussen kører kl. 8.05, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
JULEFERIE 
Jeg har brug for tilbagemeldinger på pasningsbehovet den 21., 22. og 23. december. 
Send mig en mail (info@naturmusen.dk) eller giv personalet besked senest fredag den 20. november. 
Man kan kun får passet sit barn, hvis man er tilmeldt pasning de pågældende dage! 
 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
På legepladsen er der fyldt med 
blade, så en dag lavede vi to store 
bunker, som børnene tumlede i, 
nogle blev endda næsten helt 
dækket af blade. 

5 børn var på Ørnhøj stien, hvor der er et dejligt stort 
klatretræ, de fandt ud af at klatre op i det og glide ned 
på den anden side, selvom det var ret skråt terræn på 
den anden side, klarede de det og havde det rigtig 
sjovt.  
Hver dag inden vi spiser madpakker synger vi en yoga 
sang, som hedder " Må den evige sol skinne på dig" selv 
nogle af børnene på 1 år sætter hænderne sammen, og 
er klar til at synge. Vi har filmet sangen, så I kan se og 
høre den, men selvfølgelig når der filmes, bliver nogle 
optaget af det i stedet for sangen.    
http://naturmusen.dk/?page_id=798   
 

mailto:info@naturmusen.dk
http://naturmusen.dk/?page_id=798


 

 
Det er blevet ret koldt, så nogle børn mangler vanter 
både til at sove med og til at leg udenfor. Strik vanter er gode på legepladsen, da de så kan få fat i forskellige ting, 
helst ikke finger vanter, da det er ret besværligt at få på.  
 
Obs. INGEN snore i huer det er for farligt, børnene kan hænge fast i dem. 
 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
NYT FRA BØRNEHAVEN 

 Det er blevet koldt udenfor. Vi nyder stadig at være ude, hvor der er højt til 
himlen og plads til leg og læring, men indimellem trækker myrerne indenfor i 
varmen i en time eller to. 
 
 
 
 

 
I denne uge har vi brugt inde-tiden på at læse bøger, samle puslespil og synge om krokodiller i badekarret og en 
bager, som bager kringler og julekager. 
  
 

Der bor en bager 
på Nørregade, 
han bager kringler 
og julekage. 
Han bager store, 
han bager små, 
han bager nogle 
med sukker på. 
 

 Og i hans vindu' 
er sukkersager 
og heste, grise 
og peberkager, 
så har du penge, 
så kan du få, 
men har du ingen, 
så må du gå. 

 
 

  

…og nå ja, så laver vi jo altså også hemmeligheder 😉  

Madpakkeideer til vuggestuen: 
Rugbrød med forskelligt pålæg, æg er også en god idé. 
Små tomater, agurk, peberfrugt, lidt frugt, let kogte 
grøntsager som gulerødder, blomkål, broccoli, bønne osv. 
Kogte kartoffelstykker, pasta eller en rest fra aftensmaden. 
Rå gulerod er ikke godt for små børn, fordi det kan sætte 
sig fast i halsen. 
 
Mindsk gerne snack-tingene til højst én ting, så der bliver 
plads til det sunde. 

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


 
Lange gåture i ufremkommeligt terræn er en af de 
bedste måder at få styrket motorikken på.  
I skoven drager vi ofte på ekspedition ud i det ukendte. 
Tirsdag var vi gået helt ud til Tinkerdal plantage, hvor vi 
kender et sted med mange rævegrave. Der var helt 
sikkert nogen hjemme, da sporene foran gravene var 
helt friske, men vi talte om at det var dyrenes sted og at 
vi skulle respektere dem og passe på deres levesteder. 
Rævenes mad, musene, bor også i skoven. Vi ser 
jævnligt spor fra dem omkring bålhytten, men af og til 
dukker de frem fra deres skjul.                       → 
 

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

GOD WEEKEND 
KLAUS 

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

