
NYHEDSBREV 
Uge 41 2021 

Ugeplan uge 42 
Fælles efterårsaktiviteter med sfo’en 
Ugeplan uge 43 

Mandag   

Tirsdag  Ældstegruppen: skov kl. 08:45 – 12.00* 
Humlebierne musik med 0. og 1. klasse.kl. 08.10 

Onsdag  Ældstegruppen: skov kl. 08:05 – 12.00* 

Torsdag  Ældstegruppen: skov kl. 08:05 – 12.00* 

Fredag   

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
Mandag den 25. oktober er der foredrag med Rikke Yde, som vil tale om forældreroller. Kom og 

bliv klogere på din rolle som forælder. 

Se ophæng ved dørene! 

 
NYT FRA VUGGESTUEN 
 Der har været gang i leg med dukker, 
de havde hver en dukke, som skulle 
med i sansegyngen, bagefter skulle 
dukkerne have mad i de høje stole, 

alle havde gang i den samme leg bare ved siden af 
hinanden, det er jo sådan små børn for det meste leger, 
nemlig at efterligne hinanden. 
I tirsdags var vi alle i gymnastiksalen, vi går derover ved 
at holde i hånd og det er de rigtig gode til. Vi legede 
med bolde, øvede balance på bommen og på boldene, 
og så sang vi “Børn og de voksne” de tramper en tur, 
eller lister, hopper, flyver en tur” her lærer de en masse 
forskellige begreber, efter hvert vers skal vi løbe hurtig 
hjem igen, så bliver der løbet og grinet. 
Vi har også været kreative og lavet sjove edderkopper 
med de ældste, de hænger på stuen. I øjeblikket synger 
vi også ofte Lille Peder Edderkop.  
 

 
Fredag havde vi motionsdag., Vi startede med at danse 
til musik og det var de bare gode til. Så gik vi ned til 
fodboldbanerne og løb og heppede på børnehaven, som 
løb runder. Vi har fået et flot diplom med hjem. 
 

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

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


NYT FRA BØRNEHAVEN 
Alle børn 
  
Onsdag var vi til kirkens 
fødselsdag. Lykke (præsten), 
tøjhunden Snapper, Marianne 

og Ivar tog imod os, og de var superklar til at give os den 
helt store rundvisning. Vi sang en sang, vi skulle lave 
armbevægelser til, og vi så Snapper blive døbt i 
døbefonten. Vi smagte oblater, var oppe i 
prædikestolen og kiggede på den lille dør ind til nissens 
bolig. Marianne fortalte os, hvordan man ringer med 
kirkeklokken - 100 slag 2 gange om dagen - og senere 
stod vi udenfor og hørte den ringe. Vi var højt oppe på 
loftet, hvor flagermusene bor, og nøj, der var mange 

trapper. Heldigvis var der også mange voksne, som lige 
kunne give en hånd, når der var brug for det. Orglets 

mange tangenter blev også undersøgt - dog uden lyd       
  
På kirkegården så vi nogle gravsteder, og præsten 
fortalte om de ting, der stod ved gravstenene. Lys, man 
kan tænde om aftenen. Blomster i vaser. Fuglebade og 
små fuglefigurer, som tiltrækker andre fugle. Vi var også 
inde og se Ivars plænetraktor og løvsuger. Der skal nogle 
maskiner til, når man skal holde kirkens område pænt. 
  
Efter rundvisningen gik vi ud på græsplænen, hvor der 
var stillet kagemand og juice frem til os. 2 stykker kage, 
måtte man få. Det var bare lækkert! Bagefter sang vi 
fødselsdagssang for kirken, sagde tak for i dag og gik 
hjem hånd i hånd henad kirkestien. Fulde af både kage 
og sanseindtryk. 

 
 

 
 
Fredag havde vi motionsdag. Efter en grundig 
opvarmning på multibanen, var alle klar til at løbe så 
mange runder på den opstillede bane som muligt. 
Banen var 160 m lang og de mest udholdende nåede 
op over 2000 m. Simon tog førstepladsen med 2720 
m. Flot klaret til alle. 
 

  



Ældstegruppen 
I mandags lavede vi halloween pynt, de tegnede på en 
paptallerken og tegnede øjne og mund på. Det var også 
forskellige halloween kopi ark som de malede. Nogle 
stykker var ude og gå en lille tur med Nikolaj.  
Torsdag var det småregn hele formiddagen, så vi søgte i 
tørvejr inde i bål hytten, der hyggede vi med at tegne, 
tegne i sand/jorden, og lave popcorn. Igen var nogle få 
på tur med Nikolaj, men turen blev ikke så lang pga 
vejret.  

 

 

Yngstegruppen 

I denne uge har vi lavet spøgelser af hama-perler, edderkopper af filt og piberensere og edderkoppespind af 
bomuldssnor og pinde fra skoven, som ældstegruppen 
tog med hjem til os. De hænger ved indgangen til 
børnehaven, og man skal faktisk være ret sej, hvis man 
skal klare at aflevere og hente sit barn uden at blive 

bare lidt forskrækket       
  
Det kreative arbejde har blandt andet givet anledning til 
gode snakke om edderkopper. Hvor lever de? Hvorfor 
laver de spind? Hvad spiser de? Har de virkelig røde 
gummistøvler på? Og kan det nu også passe, at mor-
edderkoppen spiser far-edderkoppen? 
  
Vi har læst bogen ”Buller kysser”, som handler som 
Buller, som bare gerne vil kysse alt og alle. Vi har danset til musik, vi har lavet popcorn over bål, og så har vi 
selvfølgelig været med til fødselsdag i kirken. 
 
Løvfaldsfest 
 
Tak for en rigtig hyggelig aften med 
græskar, kage snobrød og masser af 
fællesskab. 
 
 
Se flere billeder her: 
http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GOD WEEKEND/FERIE 

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

