
 
Uge 13 2022 

 
Ugeplan uge 14 

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 Myrer, Frøer og Humlebier: nattøjsdag – alle møder op i nattøj og medbringer selvfølgelig også 
sit sovedyr. 

Fredag  

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
GENERALFORSAMLING DEN 6. APRIL 
 
Skulle man have glemt at tilmelde sig til spisning til generalforsamling, er man selvfølgelig stadig meget velkommen 
kl. 17.00 – 18.00, hvor der blandt andet er valg til forældrerådet. 
 
TIL KALENDEREN: 
Bamsefest 12. maj. 
Arbejdslørdag 21. maj. 
Blomstens dag 3. juni kl. 9.00 – 11.30. 
Sommerfest onsdag den 22. juni. 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
Vi har haft gang i male penslerne og 
det er blevet til fine påskekyllinger 
og påskeæg, som hænger rundt 
omkring. De ældste børn går meget 
op i hvor deres egne hænger, men 

har også helt styr på hvor de andres hænger. 
Tirsdag var vi i gymnastiksalen, hvor der blev leget med 
sjippetov, de løb rundt med den efter sig. Vi brugte den 
også som hale og legede hund, som løftede det ene ben, 
når den skulle tisse. 

Børnene bruger også altid kroppen meget med at tumle i 
puderummet, men en dag lavede vi en motorik bane i 
garderoben, hvor der blev kravlet, gået på og øvet 
balance på puderne. 
Vi er begyndt at lege “ Bjørnejagt” en historie, hvor der 
skal gøres mange forskellige ting til, de er hurtige til at 
lære den, så hvis de snakker om at skyde en bjørn, 
kommer det derfra. 
 
 



 
D. 1. april byder vi Alex og familien velkommen i vuggestuen, så nu er vi oppe på 10 børn. 
På mandag kommer Lærke igen, det glæder vi os til. Det betyder jo så, at vi siger farvel til Lise for denne gang, det 
har været dejligt at lære Lise at kende og arbejde sammen med hende. 
 

 

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

 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
 
Yngstegruppen 
 
Vi har fået nye pedaltraktorer på legepladsen - et stort hit. 
Der var mange gode hjælpere traktorerne skulle samles. 
 

Torsdag var vi i Multisalen, hvor vi tumlede løs på en lille 
bane af redskaber. Banen endte ud i et rør, man kunne 
kravle igennem, hvilket var ret sjovt og indbydende. Vi 
øvede os også i at kravle højt op i ribberne og hoppe ned 
på en stor madras. Indimellem var en pause tiltrængt, og 
så kravlede vi op på en stor, tyk madras, hvor vi kunne 
sidde og overskue hele salen.  
 
På vej frem og tilbage fra Multisalen øvede vi os i at gå på 
række to og to. Og nå ja, så var vi lige forbi med lidt mad 

til kompostormene på vejen 😊 

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


 
Vi har snakket, sunget, lavet perleplader, tegnet, leget med modellervoks, samlet puslespil, bygget med lego og 
magneter, leget med dukker og alt muligt andet - og vi har varmet os ved bålet på legepladsen.  
 

Ældstegruppen 

Skov uge 13: Vi har arbejde videre på vores fine 

paraplyer. Det kræver en rigtig god portion tålmodighed, 

at sidde og arbejde med dem, først skal de snitte barken 

af, det tager langt tid, derefter skal der vikles garn rundt 

om. 

Der er også blevet der leget, gynget og klatret i træer. 

Der er blevet arbejdet på vores lille hus/hule. Projekt tag 

er sat igang😊  

 

 

Onsdag forberedede humlebierne grøntsager til den suppe vi skulle have torsdag, der blev skrællet gulerødder, pillet 

løg og hvidløg. 

Torsdag fik vi lavet en lækker kødsovs med pasta til, som blev indtaget i høj solskin og med højt humør. 



Fredag var der leg indenfor for frøerne hvor de fandt perlepladerne frem. Humlebierne havde lidt trin for trin og vi 

fik klippet nogle hænder til et træ som skal være på døren ind til børnehaven, det bliver så fint.. Vi vil gerne opfordre 

jer til at øve med jeres børn i at klippe derhjemme, så de har rimeligt styr på den færdighed, når de skal starte i 

skole, vi vil selvfølgelig også øve det her, så vi kan lave en fælles fokuseret indsats. 😊  

 

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

 
BYPARKEN 
Bestyrelsen har besluttet at vi nu går i gang med at bygge det længe ventede hus, der skal fungere som Kombineret 
undervisningslokale og tilholdssted for vuggestuen og børnehaven i byparken. 
 
Men fondsøgningsgruppen har imidlertid været heldig at få tilsagn om yderligere midler til bygning af et stort 
udkigstårn, der skal stå på vuggestuens legeplads. Arkitektfirmaet RansLirpa A/S har været med til at tegne et 
multifunktionelt tårn, der kan fungere som almindeligt klatretårn, men som også kommer til at indeholde en tovbane, 
der kan forbinde skolen og byparken, således at børnene kan tage banen over vejen og ende i et tilsvarende tårn i 
byparken i nærheden af vores nye hus. Det vil på den måde blive muligt for børn at komme i byparken uden at skulle 
passere vejen til fods. Tårnet kan nemt gå hen og blive byens nye vartegn.  
Ansøgningen om byggetilladelse er sendt til kommunen og vi forventer at få byggeriet godkendt i løbet af april måned. 
 
Tegningerne til tårnet kan ses på www.ranslirpa.dk/groenbjerg  
 

GOD WEEKEND 
 
 

http://naturmusen.dk/?page_id=2821
http://naturmusen.dk/?page_id=6221

