
NYHEDSBREV 
Uge 24 2021 

Ugeplan uge 24 

Mandag  Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.05 – 12.30* 

Tirsdag  Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.15* 
Humlebier i sfo 

Onsdag  Alle børn: Skt. Hans på Grunden om formiddagen 

Torsdag  Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 13.00* 

Fredag   

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
NYT FRA BØRNEHAVEN 

Skovgruppen 
 
Mandag lavede vi perle halskæde 
og armbånd, det  
var noget drilagtig snor vi havde 

fået med derud, så 
finmotorikken og 
tålmodigheden 
blev virkelig sat på 
prøve.  
 
Tirsdag fik vi fejret 
Tobias og vi skulle 
prøve at lave 
bananpandekager 
over bål, det var 
ikke så nemt som vi håbede, men 
vi fik da lavet nogle og børnene 

var vilde med dem 😊 
 
Torsdag fik vi fundet de sidste af 
vores køretøjer frem, så der blev 
kørt en masse på dem, dog var 

det også 
en øvelse 
at man 
skulle 
vente på 
tur, og 
huske at 
dele så de 
andre også 
kunne 
prøve. Vi 
fandt 2 store badekar frem så vi kunne lave noget 
vandsjov i varmen. De nyder at lege med vand, det 

var så hyggeligt 😊  

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
Myrerne 
 
Tirsdag fandt vi et par presenninger frem og lagde dem på græsset foran 
Glassalen. Vi stillede kopper, skåle og tallerkner frem og smed 8 kg farvede 
ris ud på presenningerne - og vupti, så myldrede det med myrer. Lærke I, 
Jonathan og voksen-Emma fra vuggestuen var på besøg, så de kom også 
hen og legede med.  

 
Risene blev blandet og hældt i skåle, 
kastet op i luften, drysset ned over 
de bare ben og samlet i bunker.  
 
Vi måtte helt ned og ligge på risene 
og smide strømperne for at mærke 
dem under fødderne. Nogle valgte 
at trække sig lidt hen i et hjørne 
med en skål ris eller to, for der at 
kunne nyde at sanse igennem i fred og ro, mens andre samarbejdede om at 
fylde kopper, skåle og tallerkner til randen. Fantasien fejlede som altid 
ingenting, og de voksne fik da også serveret en multifarvet ”pandekage” eller 
to. En dejlig oplevelse, hvor sanserne i høj grad var i spil. 
 
Onsdag var vi på stadion, hvor vi 
føler os rigtig godt hjemme. Denne 

gang havde vi taget fodbolde, hulahopringe, sansebrikker og en masse 
drager, heste og dinosaurer med. Der blev leget godt igennem, og vi holdt 
os ikke tilbage for at opfinde kreative boldspil som ”hulahop-fodbold”.  
 
Se en lille video her: http://naturmusen.dk/?page_id=798 

 
 
Vi læste bogen om hr Pølle, som 
ikke gider ligge fladmast i en ble, 
men hellere vil ned i pølle-
badelandet (også kendt som 
kloakken), og om Oscar, som bare 
synes, det er lidt svært at få 
droppet den der ble og hellere vi 
smide potten ud. Faktisk måtte vi 
læse bogen to gange, før vi kunne 
slippe den igen. 
 
I løbet af ugen har vi også leget, sunget, danset og lavet morgengymnastik 

sammen med skolen - dog på vores side af hegnet 😉 
 
 
 

 
NYT FRA VUGGESTUEN 
 
I denne uge har vi ofte været på besøg på børnehavens legeplads med de børn, som snart skal 
starte derinde, de vil gerne derind og de bliver gjort trygge ved stedet og de voksne i 
børnehaven. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://naturmusen.dk/?page_id=798


 
 
 

 
På legepladsen har der været godt gang i sæbebobler, vi har købt en ny 
pistol, som kan lave sæbebobler, så de har løbet efter dem og prøvet at 
fange dem.  
 

 
Vi har også lært en ny sang om sæbebobler,  
den hedder 
 
Bobler, bobler, sæbebobler 
Bobler, bobler, sæbebobler 
Bobler 
Vi fanger sæbebobler.  
 
Den kan findes på YouTube. 
 
 
Pludselig en dag var det sjovt at vifte med i 
viskestykke og gemme sig under den, det blev til sangen “Uh hvor det blæser” og sangen om “ Hvor er Lærke mon 
henne” og derefter de andre børns navne. Der kan synges om næsten alt, og det gør vi, hyggeligt og godt at få 
børnenes koncentration på denne måde. 

 
 
 
Vi har leget meget med duplo og der blev fundet en 
lille cowboy, og så skulle vi selvfølgelig synge “Jeg er 
en glad lille cowboy” 
På næste fredag siger vi desværre farvel til Emma 
M. Vi ønsker hende alt godt i Århus. 
Men så får vi heldigvis hjælp af Sofie, som I kender, 
hun skal være vikar resten af juni og juli. Vi glæder 
os til at se hende igen. 
 
 

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

GOD WEEKEND 
KLAUS 

 

 

 

 

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

