
 
Uge 3 2021 

 
Ugeplan uge 4 

Mandag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.45* 

Tirsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 14.00* 

Onsdag  

Torsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 13.15* 

Fredag  

*Bussen kører kl. 8.05, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
Så fik vi Coronaens grimme ansigt at se.  
Først var der to elever i ældstegruppen, der blev konstateret positiv 
og senere blev en lære smittet. 
Skolen blev omgående lukket ned for nødundervisning og alle måtte 
testes før vi igen kunne åbne op. 
Heldigvis har vi holdt afdelingerne adskilt, så hverken vuggestuen 
eller børnehaven blev ramt af nedlukningen. 
For at give et kort indblik i vores daglige procedurer og retningslinjer, 
har jeg nederst i dette nyhedsbrev listet de ting op som forældre og 
personale hver dag skal forholde os til. 
 
 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
Onsdag var præget 
af kulde og regn, så 
om formiddagen var 
Myrerne i Bikuben, 
hvor vi spillede 
forskellige spil og 

byggede geværer og pistoler. Vi fandt også en kasse 
med instrumenter frem, som vi spillede på, mens vi 
sang: 
 
 
 
Vi er alle sammen vilde 
Ellevilde med at spille 
Prøv om du kan være stille 
NU! 
  
Vi spillede og spillede, og når der så blev sagt NU, var vi 
musestille! Vi byttede instrumenter et par gange, så 
alle prøvede flere af slagsen. 
  
 
 
 
 
 



Da vi havde spist madpakker, gik vi over i Multisalen 
sammen med Frøer og Humlebier. Vi legede Alle 
mine kyllinger kom hjem, kastede med bolde, lavede en 
rutsjebane… og Jakob fjollede rundt.  

  
 Frøer og Humlebier spørger jævnligt efter Det flyvende 
tæppe, en stille sang af Anne O. Når den bliver sat på, 
finder de et sted, hvor de kan ligge og slappe af - og så 
kører den på repeat i et kvarters tid. En sådan pause på 
legepladsen holdt vi også torsdag eftermiddag, efter vi 
havde hoppet og sunget til Frøen Ib. 
  

Jeg er en frø 
Jeg hedder Ib 
Jeg ligger stille 
Hvis altså jeg sover 
Når det bli’r morgen 
Så står jeg op 
Og jeg strækker 
Min dejlige krop 
1-2-3-4 
Hoppe hoppe hoppe hop… 
 
 
 
 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 

 
  

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


NYT FRA VUGGESTUEN 
I dag har vi sagt farvel til Sofie, vi 
kommer til at savne hende rigtig 
meget. Vi ønsker hende alt det 
bedste med pædagoguddannelsen 
og håber hun kommer og besøger 
os. 

Så er Nikolaj kommet i gang, børnene har taget rigtig 
godt imod ham og han er kommet godt ind på børnene. 
Han har leget gemmeleg, titte bøh leg og ulve leg, hvor 
han kommer efter dem, og de skyder ham. Det har de 
haft det rigtig sjovt med. 

 
Vi har fået gang i en ny sang “ Jeg kan høre med mit 
øre” lugte med min næse, smage med min tunge osv. Vi 
lukker vinduet op og lytter om vi kan høre noget, vi kan 
altid høre fuglene og måske lidt vanddråber som 
drypper fra taget. Hvis vi tænker over det, er det meget 
lærerigt, de lærer om kropsdele, hvor de sidder på 
kroppen, og begreber som at høre, smage, lugte. Alt det 
bare ved at synge en sang, og de er vældig 
interesserede.  

 
Ugen har budt på masser af regn og blæst, de har 
været ude og blev rigtig våde, så der måtte skiftes tøj. 
Blæsevejret var også ret vildt, men børnene vil gerne 
ud, så det er dejligt. 
 
 
 
I morgentimerne kan der være travlhed i vuggestuen. 
Derfor kommer der af og til hjælp fra børnehaven. 

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

 

  

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


GENNEMGANG AF CORONA-RETNINGSLINJER. 

• Personalet vasker/spritter hænder ved ankomst til NaturMusen 

• Hænderne sprittes af, når man kommer ind i et nyt lokale. 
 

Vuggestuen: 

• Max en forælder i garderoben ad gangen. 

• Forældre bærer mundbind fra man går ind på legepladsen. 

• Forældrene skal holde mindst 2 meters afstand, når de venter på at komme ind. 

• Forældrene vasker hænder sammen med sit barn ved ankomst. 

• Legetøj, møbler og kontaktpunkter rengøres med sæbevand eller sprit. 

• Uderummet bruges så meget som muligt. 
 

Børnehaven 

• Forældre bærer mundbind fra man går ind på legepladsen. 

• Ingen forældre i garderoben. 

• Tasker stilles på risten og der holdes to meters afstand til døren. 

• Børne fordeles i rummene (Frøer og humlebier i glassalen og i bikuben – myrerne skal være i det gamle 
køkken) 

• Mandag, tirsdag og torsdag tager frøer og humlebier i skoven eller på tur. 

• Onsdag tager myrerne på tur. 

• Fredag er vi sammen på legepladsen så stor en del af dagen som muligt. (sovebørn er typisk på legepladsen 
om formiddagen.) 

• Vi sigter efter at blive på legepladsen til kl. 15 hver dag. Der kan dog være dage, hvor vejret tvinger os ind 
tidligere. (her skal der igen fordeles på stuerne) 

• Vi kan ikke tilbyde at skifte overtøj på børnene, når de hentes direkte på legepladsen. 
 

• Det legetøj, der har været i brug i løbet af morgen/formiddagen vaskes eller sprittes af. 

• Dørhåndtag og toiletsæder afsprittes løbende. 

 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

 

 


