
 
Uge 8 2022 

 
Ugeplan uge 9 

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

Tirsdag Humlebier: Musik med 0. og 1. klasse 8.10 – 8.40 
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.50 – 12.00* 

Onsdag  

Torsdag  

Fredag  

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

NYT FRA VUGGESTUEN 
Lærke prøver igen om det kan lykkedes at komme ud at rejse, så de næste godt 4 uger vil Lise 
være vikar. 
På mandag holder vi fastelavn kl.9.30, vi slår katten af tønden ( paptønde) og ser om der er 
noget indeni. Om eftermiddagen spiser vi fastelavnsboller.  Børnene må gerne være klædt 
ud, hvis de har lyst.  

 
Vi har tumlet meget i og på madrasserne, kravlet igennem tunnel, og øvet balance på vores nye balancebold. 
Vi har været en tur i Byparken hvor vandet blev studeret, snak om vandet i røret, pinde blev kastet i og der blev 
kravlet på bakken.  
Nu har næsten alle i vuggestuen haft corona, og efterfølgende kan alle være lidt trætte også de voksne. 

se flere billeder her:  

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

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


NYT FRA BØRNEHAVEN 
En uge med fastelavnsforberedelser. 

 

I denne uge har vi øvet 

fastelavnssange, malet 

fastelavnstønde og klippet 

masker og katte. 

Fredag blev børnehaven så 

overtaget af pirater, prinsesser, 

superhelte og andet godtfolk. 

Stemningen var høj, og alle 

ventede spændt på det store 

brag, hvor tønden skulle have 

nogle gode slag fra de 

superstærke børn. 

Som vi har tradition for, slog vi katten af tønden sammen med 0. kl. 

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

 

Skov uge 8 Vi er så heldige at der er kommet lidt flere frøer med ud i 
skoven. Det er så dejligt at se hvordan de garvede skovgængere tager 
rigtig godt imod dem og hjælper dem med regler og finde ind i lege. Vi 
har lavet morgengymnastik, vi har været på dyrejagt. Da vi kom 
kørende med bussen så vi 3 rådyr ude på marken, så vi fandt kikkerten 
frem og listede op for at se ok vi kunne se den, men de var væk da vi 
kom derop på marken. Men vi så nogle dyrespor. Nogle drenge skulle 
prøve om de kunne balancere på den store stamme, det gik sport i 
hvem der kunne komme helt over, det var vildt svær for den var 
samtidig mega glat. De var så super seje, selvom de faldt ned MANGE 

gange prøvede de igen og igen 😊 60 milliarder kroner fik de hvis de 

kom over 😂 Det er altid et hit med en høj gyngetur, og det er en rigtig 
god øvelse at vente på tur og stå i kø hvor man skal øve sig i at holde 
hænder og fødder for sig selv.  
 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 

GOD WEEKEND 
 

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

