
 
Uge 12 2022 

 
Ugeplan uge 13 

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. 
 
NYANSÆTTELSE I NATURMUSEN 
Det er med glæde at jeg kan informere om, at vi har ansat Ditte Arbjerg som ny pædagogmedhjælper i børnehaven. 
Ditte har været i virksomhedspraktik i huset siden november, så mange kender hende allerede. 
 
GENERALFORSAMLING DEN 6. APRIL 
Onsdag den 6. april kl. 17.00 afholdes der valg til forældrerådet i NaturMusen samt generalforsamling for hele 
Grønbjerg Friskole. Se den indbydelse, der er sendt ud i tirsdags. 
Der vil være spisning kl. 18.00, som skal tilmeldes på skolens hjemmeside. https://www.groenbjerg-friskole.dk/  
 
Direkte link til tilmeldingen her:  
http://groenbjerg-friskole.dk.linux8.unoeuro-server.com/arbloerdag/index_generalforsamling.php  
 
TIL KALENDEREN: 
Generalforsamling onsdag den 6. april 
Nattøjdag den 7. april 
Bamsefest 12. maj 
Arbejdslørdag 21. maj 
Blomstens dag 3. juni kl. 9.00 – 11.30 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
I tirsdags var vi til Musik for de 
mindste, vi var afsted med 6 
børn, det var igen en rigtig god 
oplevelse med sang, leg med 
instrumenter, tørklæder, 

faldskærm og dem som havde lyst fik en gyngetur i 
et lagen og lyttede samtidig til stille musik. Selvom et 
par af børnene var lidt betænkelige, da vi skulle ind, 
overvandt de bekymringen og fik meget ud af at 
være med. Det var jo også nyt for dem, som ikke 
havde været med før. 

https://www.groenbjerg-friskole.dk/
http://groenbjerg-friskole.dk.linux8.unoeuro-server.com/arbloerdag/index_generalforsamling.php


Vi har lært en remse deroppe, som børnene er blevet 
meget glade for, den hedder Bum Tikka Bum Tikka Bum 
Bum Bum, vi tramper i takt ind mod midten, hvor vi så 
står tæt sammen, skal være helt stille og lytte til den 
voksne spiller på en fløjte, og så gå hurtig tilbage, for igen 
at begynde forfra.  
I onsdags var der cykelløb for alle i børnehaven, men da 
nogen også troede det gjalt for vuggestuen, gik vi med på 
ideen, og fire børn var i skolegården og cykle sammen 
med børnehaven.  

 
En dag havde nogle af børnene gang i en leg med at 
spytte på madrassen, hvorefter Jette sagde, det er altså 
noget griseri, hvis I har brug for at spytte, skal det være i 
toilettet, hvorefter fire børn løb ud og spyttede i toilettet 

😂 Til det er der kun at sige, de gjorde jo, som der blev 
sagt. 
 

se flere billeder her:  

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

 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
 
Yngstegruppen 
 
Vi har malet med gul 
maling, klippet næb og 
påklistret fjer. Det har 

resulteret i de fine påskekyllinger, som nu hænger og 
pynter i vinduet ved døren til børnehaven.  
 
I weekenden var vi så heldige, at Irene Aarup Hansen 
leverede den kompostbeholder, hun har foræret os. 
Tusind tak for hjælpen!  
 
Vi fandt et godt sted at placere kompostbeholderen. Så 
hentede vi jord i Dittes bil og skovlede det ned i 

beholderen. I en stor, sort sæk var hele vores 'ormefarm', 
og efter at have kigget på, rørt ved og snakket om ormene, 
hældte vi dem ned i deres nye bolig. Nu glæder vi os til at 
følge dem, give dem mad og holde øje med 
komposteringen. 

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


 
 
Madpakker, yngstegruppen 
 
Hos yngstegruppen kan det være svært at styre mængderne i en stor madkasse, så der både er noget til første og 
andet måltid. Det er nemmere for børnene, når maden på forhånd er afmålt. Derfor vil vi rigtig gerne, at alle børn har 
to madpakker med. En til middag og en til eftermiddag.  
 

Ældstegruppen 

Skov uge 12: Mandag var vi ude og besøge Sussi. Først 

skulle vi have fældet noget træer, som vi skal bruge til at 

lave tag på vores lille hule/hus ude i skoven. Sussi havde 

fået Malene (Alfreds mor) til at hjælpe os med at fælde 

nogle træer, så det gik rigtig hurtig og børnene var så 

mega gode til at slæbe grenene om og op på Malenes 

trailer. Det var samarbejde på højeste plan. Derefter gik 

turen over marken og hjem til Sussi. Sikke et fantastisk 

sted hun bor, det var masser af plads til leg. Der blevet 

fodret høns, det blev leget med hendes hund, gynget, 

klatret i træer, leget i sandkassen og leget på bakken. Det 

var sådan en skøn tur og jeres børn var skønne at have med.. Vi sluttede af med at få lækre chokolade muffins som 

Sussi havde bagt og lavet så fine (vi glemte at tage billeder, da de simpelthen blev spist for hurtig 😉) Torsdag var vi 

igen i skoven hvor grenene skulle slæbes op til 

hulen/huset, det gik knap så stærkt denne gang med at 

slæbe, men det blev gjort. Vi fik arbejdet videre på vores 

projekt paraplyer, og vi fik fejret Michals fødselsdag. 

Fredag var humlebierne inde og lave opgaver. Det bliver 

snakket om at følelserne at være overrasket og bange. 

Spørg gerne ind til det derhjemme. Vi lavede nogle 

rimeopgaver. Vi sluttede ad med at spise madpakker inde 

mens vi læste bogen "Man må ikke spise sine 

klassekammerater" den handler kort sagt om at man skal 

behandle andre som man gerne selv vil behandles, så det 

gav også anledning til en god snak om det. Vi siger tak for 

en skøn uge 🌞  

 
 



 
Kunstmaler i solskin. 

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

 
GOD WEEKEND 

 
 

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

