
NYHEDSBREV 
Uge 43 2021 

Ugeplan uge 44 

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

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

Onsdag   

Torsdag   

Fredag   

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
Rørarbejdet afsluttes 
Efter en uge med maskiner, rør og sand i hele 
skolegården, er de sidste huller efterhånden blevet 
dækket og asfalteret. Flere forældre har bidraget til 
arbejdet. Stor tak til dem. 
 
Men vi mangler lige at få lagt fliser i den sidste bræmme 
op gennem skolegården. Derfor vil jeg gerne opfordre til 
at forældre fra vuggestuen eller børnehaven henvender 
sig til Claus Bak fra bestyrelsen og tilbyder sin hjælp med 
fliserne. Hvis vi kan samle en lille flok forældre, kan vi 
hurtigt få skolegården gjort pæn igen. 
 
Claus Bak kan kontaktes på: 
clausbak@gbfri.dk eller 23 39 43 13 
 
 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
 Vi har igen nydt at kunne være på 
vuggestuens legeplads, selvom de 
også er vilde med at komme om på 
børnehavens legeplads. 

Vi har gået flere ture på kirkestien og i Byparken, hvor 
der blev trampet i alle vandpytter, kastet med små sten 
og løftet på store sten. Skrænterne blev også afprøvet 
til balance, og der var også et par stykker, der gentog 
ordet skrænt, hvad var nu det for et ord. 

Vi har leget med modellervoks, trillet, formet og lavet 
boller, hvor sangen Bager Bro blev sunget. 

mailto:clausbak@gbfri.dk


En dag fandt vi rasleæg frem, så blev der sunget Inde i 
min hånd har jeg et rasleæg, oppe på mit hoved, nede 
på min numse osv. de var så dygtige, til at rasle på de 
forskellige kropsdele og her kommer begreber som 
oppe, nede, omme også med. 
 
 
 
OBS: Håber I har set vores opslag på døren ang. 
forældremøde d.9.nov. Vi håber, I har lyst til at komme 
og høre om jeres barns hverdag, og møde de andre 
forældre. Er der noget I gerne vil høre om, så kom og sig’ 
til. 

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

Ældstegruppen 
I denne har ældste gruppen haft 
nogle formiddage indenfor, 
hvor der er blevet lavet 

afskedsgave til Marie, leget med magneter, tegnet, 
bygget togbane osv. Torsdag var vi på grunden hvor vi 
lavede halloween suppe, eller det lignede ikke så meget 
suppe, det blev nærmere en one pot halloween gryde, 
men de fleste spiste det med stor fornøjelse og flere 

portioner. 🙂  

Fredag har vi holdt afslutning for Marie, hun havde 
en slikposer med som hun delte ud, og vi fik 
afleveret gaver til hende. Vi kommer til at savne 
Marie, vi ønsker hende alle held og lykke i den nye 
børnehave.  
Vi glæder os til næste uge, hvor vi igen har mulighed 

for at komme i skoven 🙂 

 
 
  

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


Yngstegruppen 
I denne uge har yngstegruppen været på gåtur både 
tirsdag og onsdag. 
Tirsdag gik vi ad kirkestien, hvor vi øvede at gå to og to 
og holde rækkefølgen. Det kan være svært at 
koncentrere sig om at gå på række, når der er så meget 
at se på både oppe og nede. 
På kirkestien så vi efter efterårstegn. Alle måtte se om de 
kunne finde et bær, et gult blad og en svamp. Det 
lykkedes for mange. 
Dagen efter var på tur op gennem byen og brugte tiden 
på at kigge på valgplakater. Vi talte om hvem der var på 
billederne og hvilket bogstav, der stod. Efterfølgende var 
vi i byparken, hvor der både blev løbet på bmx-banen og 
leget ved shelterne. 

Torsdag fejrede vi Jonathans 3 års fødselsdag. Som det er 
kutyme når man fylder 3 år i NaturMusen, fik Jonathan et rasleæg i fødselsdagsgave. Senere var der nogen, der 
hyggede sig med at lave græskarlygter, som nu har fået plads på bænken under edderkopper og spøgelser. GOD 

HALLOWEEN! 
 
HUSK FORÆLDREMØDE DEN 16. NOVEMBER KL. 19.00 

GOD WEEKEND 


