
NYHEDSBREV 
Uge 37 2021 

Ugeplan uge 38 

Mandag  Ældstegruppen: I skoven klokken 8.10 til 12.30* 

Tirsdag  Yngstegruppen: Kreativt værksted 
Humlebierne: Musik klokken 8.10 til 8.40 
Ældstegruppen: I skoven klokken 8.40 til 12.15* 

Onsdag  Yngstegruppen: Kreativt værksted 
Ældstegruppen: I skoven klokken 8 til 12.15* 

Torsdag  Ældstegruppen: I skoven klokken 8.10 til 12* 

Fredag   

 

*Kom i god tid på skovdage - bussen kører til tiden. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
 
NYT FRA VUGGESTUEN 

 
I mandags fejrede vi 1-års fødsels-
dag for Emma med fødselsdags-
sang og hurra. Vi skulle sende en 
raket op, men det blev til flere, 
fordi børnene syntes, det var sjovt.  

 
Raket: Vi tramper først på stolen eller på gulvet, 
så trommer vi på bordet, kører bagefter med hån-
den foran munden, imens vi siger en susende lyd 
og til sidst et stort Hurraaa. 
 
Vi har før nævnt, hvor glade børnene er for de viste/fortalte historier. De er vildt dygtige til at sidde, 
lytte og koncentrere sig. Til samling i torsdags ønskede de tre historier, som alle blev fortalt. Bukke 
Bruse, De tre små grise og ulven og Guldlok.  
Fantastisk at de kan holde koncentrationen så længe - og inden havde vi endda sunget et par sange. 
 

Vi har selvfølgelig også været en tur i Byparken. En skøn, skøn tur, hvor de øvede motorik og balance op 
og ned ad stierne, samtidig med at de havde det sjovt og grinte. Bær og blomster blev undersøgt og der 
var mange små frøer og sommerfugle. Det store hit var at finde sten og kaste dem i vandet. 
 
 



 
 
Du kan også se billeder fra Byparken her 
https://instagram.com/naturmusengronbjerg?utm_medium=copy_link 
 
Børnene har i øjeblikket stor glæde af de store traktorer og gravemaskiner, som kører lige udenfor. De 
løber hen til vinduet eller hegnet udenfor for at se dem, og så skal der synges Gravkoen kommer og gra-
ver med sin grab eller Traktoren kører. 
 
 
NYT FRA BØRNEHAVEN 

 Yngstegruppen 
 
Vi har klippet og klistret, 
bygget en stor hule og leget 
både inde og ude. Vi har 

sunget ”Klappehænder”, ”Solen brænder rød og 
hed” og andre sange og vi har læst bøger.  
 
Blandt andet har vi læst bogen ”Peter Puslespil, 
som ved hjælp af blandt andet rim og remser be-
skriver kroppens dele og måden, de hænger sam-
men på. Det gav anledning til en god snak om, hvad vi har inden i vores kroppe. Hjertet, hjernen og 
musklerne. 
 

Endelig fik vi love til at tage 
sanseflaskerne med hjem. 
De ”meget, meget smukke” 
sanseflasker er blevet 
vendt, trillet og kastet op i 
luften og ned på gulvet. De 
er blevet nærstuderet, og 
der er blevet talt om store 
og små perler, mængden af 
glimmer og måden, det 
lægger sig på de store 
vandperler på.  
 
Der er blevet talt om farver 
og om det, at farverne kan 
se forskellige ud i forskelligt 
lys. Vi har endda talt om, 
hvordan den lille bitte smule opvaskemiddel i flasken hjælper til at 
fordele glimmeret.  
 
Det var nogle pænt stolte børn, som kunne vise flaskerne frem til de-
res forældre, da de blev hentet. 

 
Ældstegruppen 
 
I denne uge har vi været på svampejagt, hvor vi har fundet svampe i skoven. Vi har skåret dem over for 
at se, hvordan de ser ud indeni. Det udviklede sig til, at vi ville se, hvor små   stykker man kunne lave, 
hvilket krævede, at vi havde tungen lige i munden, så vi undgik at ramme fingrene.  
 
 
 

https://instagram.com/naturmusengronbjerg?utm_medium=copy_link


 
 

Det har dog også ko-
stet et enkelt plaster 

eller to 😉  
 
Der er blevet bygget 
videre på hulen, det 
er så fedt et projekt, 
Klaus og Nicolai har 
kastet sig ud i, og 
børnene synes, det 
er meget spæn-
dende at hjælpe 
med.  
 
Vi har lavet morgen-
gymnastik med for-
skellige sanglege.  

 
Det kan være svært at koordinere arme og ben og bevæge sig 
til musik samtidig, men de øver sig, og de har det sjovt - det er 
det vigtigste. 
 
Trods det dårlige vejr i skoven onsdag, fik vi hygget. Det meste 
af dagen foregik i bålhytten, hvor vi hørte musik og historier, 
mens der blev spillet puslespil og tegnet tegninger. Børnene  
lavede også armbånd og halskæder til både søskende, mor og 
far. Nogen fik også leget ude i regnen, men det krævede lige 
noget tørt tøj, da vi kom hjem. 
 
 
Se flere billeder her:  
http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
Følg os på Instagram: 
https://instagram.com/naturmusengronbjerg?utm_me-
dium=copy_link 

 
 

FORÆLDREINFO 
 
Gymnastik 
 
Gymnastiksæsonen starter i uge 39.  
Der vil være gymnastik for børnehavebørnene om onsdagen fra klokken 15.30 til 16.15. 
 
Gymnastikforeningen sender en invitation ud, hvorefter børnene kan meldes til hos dem.  
Derudover er det vigtigt, at I også giver besked i børnehaven. 
 
Vi må først sende et barn med til gymnastik, når vi har fået besked fra barnets forældre! 
 
Det er ikke muligt for os at sende tasker og eventuelt vådt tøj med børnene, når de går i salen. Derfor er 
det vigtigt, at I kommer forbi børnehaven og tjekker, om der er noget, I skal have med hjem. 
 

 

http://naturmusen.dk/?page_id=2821
https://instagram.com/naturmusengronbjerg?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/naturmusengronbjerg?utm_medium=copy_link


 
 
Vi mangler skiftetøj 
 
Børnehavens skabe til skiftetøj er tomme, og vi har derfor ikke noget, vi kan lade børnene låne, hvis de 
mangler. 
 

Hvis I har lånt noget af os, og har det liggende derhjemme, vil vi rigtig gerne have det tilbage 😊 
 
Vi tager også meget gerne imod aflagt tøj til samme brug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

GOD WEEKEND! 

PERSONALET 


