
Uge 21 2021 
Ugeplan uge 22 

Mandag  Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.00* 
-Humlebier laver filurbog. 

Tirsdag  Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.00* 
Myrer laver pizza 

Onsdag  Myrer: på tur 

Torsdag  Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.00* 

Fredag  Humlebier i skole 9.40 – 11.00 

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
PERSONALENYT 
Efter en længere sygemelding vender Bodil tilbage på mandag. Hun vil i den første tid være tilknyttet sfo’en. 
 
Nikolaj i vuggestuen har sidste arbejdsdag mandag den 31. maj. Mange tak for denne gang. Du vil blive savnet! 
 
GENERALFORSAMLING 
Husk generalforsamling onsdag den 18. august kl. 19.00 – 21.30. 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
I denne uge kom fugleungerne ud af ægget, spændende 
når fuglemor og far kommer med mad (orm) i næbet, der 
blevet set på og snakket meget om dem.  
I tirsdags var vi i salen og havde redskaber fremme, det 

nød børnene rigtig meget, der blev hoppet og kravlet og de fik slædetur på 
en måtte. Så det var ikke kun børnene, der fik det varmt, det gjorde de 
voksne også. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har også været på tur både til grunden og i Byparken. 
Her blev der løbet på bakken, balancen i det ujævne 
terræn blev afprøvet, der blev kigget på vandet og kastet 
med sten og grene. Lærke I. sagde: ”Hvorfor falder 
stenen ned i vandet?” Ja det kan man jo undre sig over, 
når man kun er to år, og grenen kan sejle. Vi har 
selvfølgelig også været meget på legepladsen, hvor 
højbedene blev undersøgt, og ja de er fyldt med ukrudt, 
men det kan der også leges med, og der var mudder, godt 
til følesansen, noget er blødt, noget er hårdt, noget er 
tørt andet vådt. 



Og så er der masser af purløg, som vi ofte smager på. 
Vi får ofte nybagte boller til for- og eftermiddagsmad, Uh 
det er lækkert. 
 

Sangen “ Jeg er en rigtig falkemand, med støvler 
og kasket” er blevet meget populær og børnene 
er så dygtige til fagterne. Se video. 
http://naturmusen.dk/?page_id=798  
 
Mandag er Nikolajs sidste dag i vuggestuen, så 
der holder vi lidt afslutning og fødselsdag for ham, vi kommer til at savne ham, håber han får tid til at besøge os.  
 
http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
NYT FRA BØRNEHAVEN 

Myrerne 
Jørgen Clevin*, Shane Brox* og andre kreative mennesker blev overhalet inden om af 
Myrerne i denne uge, hvor vi har klippet og klistret til den store guldmedalje. Vi øver og 
øver og øver. Det er ikke nemt at håndtere en saks eller, for den sags skyld, at få proppet 
limstiften ned i hylstret igen, 

når den har været skruet helt ud. Emnet var frit, men 
alligevel valgte flere at lede efter mad i de ugeblade, de 

klippede i 😊 
Når vi spiser frugt og madpakker er der mulighed for 
gode samtaler hen over bordet. Det benytter vi os i den 
grad af. Lige nu fylder fodbold en hel del: Hvem skal til 
fodbold? Hvem har benskinner med, og hvem klarer sig 
helt fint uden? Hvem spiller fodbold med far 
derhjemme? Skal vi til fodbold før eller efter, vi har spist 
madpakker? Vi er dog også nået omkring emner som 
rifter og skrammer, hvilke sange og bøger der bliver 
henholdsvis sunget og læst, når børnene bliver puttet 
derhjemme, og hvem, der ifølge bordplanen sidder hvor 
i forhold til hinanden. Og så sniger der sig indimellem 
også lige en lille røverhistorie ind fra nogle af de 
fantasifulde Myrer. 
 

Vi har læst ”1 2 3 en myresluger fanget i et træ”. Den 
handler om en stakkels myresluger, som sidder i toppen 
af et træ og ikke kan komme ned. Der kommer mange 
forskellige, farvestrålende dyr forbi, som er nysgerrige 
eller gerne vil hjælpe myreslugeren. 2 krokodiller, 3 
venlige elge, 4 trætte dovendyr … og til sidst 10 små 
myrer. Da myreslugeren ser de små myrer, stryger den 
lige så fint ned fra træet for at få sig et indbydende, 
nærende måltid. Alle de andre dyr falder bum pladask 
ned i én stor farvelade-bunke. Mens vi læste, øvede vi os 
i at finde de forskellige dyr, som var kravlet op i træet, 
og tælle, hvor mange der var af hver.  
Udover det, har vi tonset rundt i multisalen sammen 
med Frøer og Humlebier, leget med spil og legetøj, 

sunget en masse sange, talt om forbogstaver i vores navne og mærket efter, hvad der sker i munden, når vi udtaler 
de forskellige bogstaver. 
 

http://naturmusen.dk/?page_id=798
http://naturmusen.dk/?page_id=2821
https://youtu.be/O_HUpzDsJpE
https://youtu.be/6HD0cZWME1A


Nye Frøer – nye Humlebier 
Efter sommerferien forvandles de store Myrer (årgang 2017) til Frøer, hvilket der allerede er flere, der har givet 

udtryk for, at de glæder sig til 😊 Vi har valgt at prioritere fortsat at have børnene delt op i en skovgruppe, som vil 
være i skoven så meget som det planlægningsmæssigt er muligt, og en hjemmegruppe, som så vidt muligt vil tage 
på tur en gang om ugen. Vi oplever, at både store og små vokser i den konstellation. For at få det til at gå op i en 
højere enhed, deler vi Frøerne op i to grupper. De fem Myrer, som har fødselsdag før sommerferien (Adrian, Emma, 
Texas, Tino og Lærke), bliver Frøer i skovgruppen, mens de andre Myrer bliver Frøer i hjemmegruppen.  
De nuværende Frøer bliver til Humlebier efter sommerferien. Det sker som regel ved en lille seance, hvor det 
markeres at man nu har skiftet gruppe. – mere om det senere. 
 
*følg linket, hvis du ikke er helt sikker på hvem Jørgen Clevin eller Shane Brox er! 

 

Frøer og Humlebier 

 
Efter en våd pinse forsatte det dårlige vejr tirsdag og vi 
lavede derfor opgaver indenfor alle humlebier og frøer. 
Frøerne synes det var meget spændende at de også kunne få lov til at lave opgaver ligesom humlebierne. Det var 
dog lidt svært at sidde stille efter en god forlænget weekend, men de klarede det. Det var nogle lidt svære opgaver 
men de fleste gik fint i gang og fik løst opgaven rigtig fint. Det var et helt hæfte med opgaver, vi beholder den 
heroppe så vi kan tage den frem og lave videre på den en anden god dag. 
Onsdag var vi ude over middag og lege i regnvejret, mange var helt mudret til, men de havde en fest, dert blev til 
en rutschebane ned af bakken med mudder, det synes de var rigtig sjovt, og der blev lavet en masse mudderkager.. 

😊 
Torsdag var vi alle i multisalen hvor vi spillede bold og 
hoppede rundt på madresser, vi fik brugt en masse dejlig 
energi. Så var vi klar til at lege på legepladsen efter 

madpakke hvor solen også kom frem 🌞 

 
Fredag var den store dag, hvor Humlebierne for første 
gang skulle være med i skolen. Det var en dag, der var set 
frem til med spænding og det var næsten ikke til at vente 
til klokken skulle blive 10.40, hvor besøget skulle starte. 
De store børn fra 0. klasse var rigtig gode til at vise 

Humlebierne til rette og fortælle dem hvad de må og ikke må. 
I timen skulle børnene lave en lille skoleopgave, en tur ud i skolegården og tilbage til klassen til legetid. 



Der er meget nyt at forholde sig til, når man skal starte i skolen, men børnene glæder sig og heldigvis skal 
Humlebierne være sammen med den nuværende 0. klasse en del af tiden, så det bliver det skal nok blive en tryg 
skolestart for alle. 
 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
Husk at kigge på vores hjemmeside, hvor forældres udtalelser omkring NaturMusen nu kan ses på forsiden. 
www.naturmusen.dk 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

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

