
 
Uge 10 2022 

 
Ugeplan uge 10 

Mandag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00* (Vi tager ud til Sussis skov og fælder træer) 

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

Onsdag  

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

Fredag  

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
BØRNEHAVEN BLEV LAGT NED 
I denne uge bed Corona’en sig for alvor fast hos personalet i børnehaven. Mandag var 4 hjemme med en positiv 
test. I dag fredag er vi næsten tilbage for fuld styrke. 
Jeg vil gerne rette en stor tak til jer forældre, der gjorde hvad der var muligt i forhold til at finde alternative 
pasningsmuligheder eller forkorte dagene. Det var en kæmpe hjælp for os, og det gjorde, at de børn, der var i 
børnehaven, fik en rigtig god uge alligevel. Vejret var heldigvis også med os. Det er altid nemmere, når man kan 
være ude, hvor der er plads til at løbe, råbe, bruge kroppen eller sidde stille sandkassen eller omkring bålet. 
Jeg vil også gerne takke Lenette (Lukas’ mor) for hjælpen. Hun var med som en del af personalet mandag til onsdag. 
Det gjorde en kæmpe forskel. Det er i sådanne tilfælde at man mærker friskoleånden i ekstra grad.  
Mange tænker nok ikke over det i dagligdagen, men det er i høj grad forældrenes fortjeneste at vi har et fantastisk 
sted at være barn. Det er ikke bare vores aktive bestyrelse og forældreråd, der kan påvirke NaturMusen og være 
med at til at skabe gode rammer for trivsel og udvikling. Også den enkelte kan gøre en forskel. 
 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
Først på ugen var Clara, Eskild og Emma på tur i Byparken med Lise, de havde det så dejligt, 
så de næsten ikke kunne komme 
hjem til frokost, de udforskede det 
ujævne terræn, de små grøfter og 
selvfølgelig vandet. 

Tirsdag var Esben, Magnus, Johan og Clara til Musik for 
de mindste i forsamlingshuset. 
Hvor der blev sunget, spillet på instrumenter, leget 
med faldskærm, bolde, ballon som skulle holdes oppe i 
luften. Igen en rigtig god oplevelse. 

 



 
Vi laver ofte puslespil, de yngste er selvfølgelig også med, selvom det her går mest ud på at pille brikkerne op og 
smide dem på gulvet, hvorefter vi voksne kan samle dem op igen, så legen kan gentage sig. 
Til samling bliver der sunget med forskellige ting, en dag havde vi ærteposer fremme. Vi sang, “Jeg har en 
ærtepose, den er fuld af ris og ærter” og til sidst skal den lande på forskellige kropsdele.  
En eftermiddag havde vi hjælp af Klaus, som altid finder guitaren frem, og så bliver der ellers sunget og danset, 
det er så hyggeligt. 

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

 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
 
Hygge på legepladsen i solskinnet. 
Hoppepuden er i gang. 
Popcorn over bål. 
Nu er det forår! 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
GOD WEEKEND 

 

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


 


