
 
Uge 5 2022 

 
Ugeplan uge 6 

Mandag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00* 

Tirsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00* 

Onsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00* 

Torsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00* 

Fredag  

*Bussen kører kl. 8.05, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
I denne uge har vi lavet fastelavnspynt, som hænger i loftet. Vi er også begyndt at synge 
fastelavnssange, så vi kan lære dem inden fastelavn. “Fastelavn er mit navn” og “Kan du 
gætte hvem jeg er” med næse på, hat på, briller eller hvad vi ellers kan finde på.  
 

 

 
Vi har både været ude i flot solskinsvejr og regnvejr, og hold nu op hvor blev der bare hoppet og sjasket i vand i 
torsdags i Byparken, der blev da også våde strømper, men pyt de fik tørre på, da vi kom hjem. Vi gik uden 
klapvogn med fire af de ældste børn, vi øver lidt det at gå selv og holde i hånd. 
Der var også et par børn ude at sjaske på legepladsen, vand og vandpytter er bare sjovt. 

 
Nu hvor vi er 9 børn har vi delt børnene op, når vi spiser madpakker, så Magnus, Johan og Lærke sidder i 
puderummet og de andre ved de to borde på stuen. Det giver god ro og tryghed at børnene ved, hvor de skal 
sidde. 



Børnene elsker at hoppe og danse til musik, her er en lille video hvor de danser til spansk musik. 
http://naturmusen.dk/?page_id=798  
 
Hvis ikke alle har hørt det, vil Lærke ud at rejse fra uge 7 og i fire uger, vi har så fået fat i en vikar, som hedder 
Lise, det tror vi på bliver godt. Bagefter kommer Lærke heldigvis igen. 
 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
Yngstegruppen 

I denne uge har vi sagt velkommen 

til Asbjørn, som nu er myre. 

 

Der har været gang i mange kreative lege med blandt andet fremstilling 

af fastelavnsmasker. Her skal man virkelig koncentrere sig for at holde 

saksen på rette kurs hele vejen rundt. Maskerne blev også dekoreret, 

men snoren måtte der en voksen til for at sætte på. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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


Ældstegruppen 
 
Skovgruppen: Michal og Jesper har hjulpet med at lave optændings bunder.  
 
Emma, Oliver og Mara gik en tur med Sine for at se efter væltede træer. Senere legede Mara og Oliver sammen.  
 
Michal viste Adrian hvordan man kom op i et klatretræ. Der var svært og det krævede mange forsøg og tålmodighed.  
 
Texas, Johan, Malthe, Alfred, Emma, Lukas, Jesper og Simon legede en god leg med drager og hunde.  
 
 
01.02.22 
 
En regnvejrsdag. Nogle stykker gik en tur rundt i skoven.  
 
Vi lavede tidtagning, hvor hurtigt kunne et barn ad gangen løbe rundt om bålhuset. Der blev løbet mange ture og 

alle prøvede min. én gang 👍🏻 

Jesper tabte en tand… snakkede om rokketænder, nye stærke tænder 
og tandfeen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

GOD WEEKEND 
 
HILSEN FRA BESTYRELSEN: 

Vi minder om to vigtige datoer: 

Generalforsamling 6 april  

Arbejdslørdag 21. maj  

Vi har generalforsamling onsdag den 6. april, så hvis der er forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal disse være bestyrelsen i hænde senest mandag den 14/3. Forslagene sendes herefter ud sammen med 
indkaldelse og dagsorden. 

Er der nogle af jer, der kunne være interesserede i bestyrelsesarbejde eller at være en del af forældrerådet, er 
I velkommen til at kontakte en i bestyrelsen/forældrerådet, for at høre lidt mere om hvad det 
indebærer.  Vores kontaktoplysninger står på hjemmesiden under fanen bestyrelse.  

 
På vegne af Bestyrelsen  

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


Pernille 
 


