
 
Uge 18 2022 

 
Ugeplan uge 19 

Mandag Humlebier/Frøer: ingen skov! 
Humlebier i sfo kl. 13.00 

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

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

Torsdag Vi spiser varme hveder til formiddagsfrugt. 
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00* 
Bamsefest for Myrer og Frøer kl. 17.00 – 19.00 

Fredag St. bededag – Lukket! 

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
TIL KALENDEREN: 

Arbejdslørdag 21. maj. (for forældre og børn fra vuggestuen, børnehaven og skolen) 

Blomstens dag 3. juni kl. 9.00 – 11.30. (for bedsteforældre) 

Pinsefest 3. juni 15.30 – 17.00 (forældrerådet arrangerer) 

Afslutningsfest for Humlebier fredag den 10. juni kl. 16.30 – 19.00 

Sommerfest onsdag den 22. juni. (for alle børn og forældre i hele Grønbjerg friskole og NaturMusen) 

 

NYT FRA VUGGESTUEN 

Så er Milas og Sia begyndt i vuggestue, og pludselig har vi tre børn, som ikke kan gå, men kravler 
rundt. De andre børn er heldigvis meget interesseret i dem og synes de er søde.  
Når vi holder samling er de yngste også godt med, sang fanger bare alle og efter kort tid ser vi 
dem gøre små fagter, og kan ofte derved vise os hvilken sang eller rim, de gerne vil synge eller 
lave. 

Historierne om Guldlok, De tre små grise eller Bukke 
Bruse er også stadig et hit. Nu er vi tit begyndt at inddrage 
børnene i historierne, fordi de kender dem så godt. F.eks 
kan vi spørge: ”Hvad laver Guldlok i skoven?” De svarer: 
”Plukker blomster”, eller vi kan spørge: ”Hvem sover i den 
store seng, det gør bjørnefar” osv. På denne måde øver vi 
hukommelse, koncentration og sproget, og de er bare så 
super dygtige.  



Hver dag snakker vi om fuglemor, som nu har fået unger, 
nogle gange er hun væk, fordi hun nok er ude at finde 
orm til ungerne, andre gange ligger hun og varmer 
ungerne.  
 
Vi kan med glæde fortælle, at vi nu har ansat en ny 
pædagog i vuggestuen, Tina som starter d.1.juni. 
 

se flere billeder her:  

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

NYT FRA BØRNEHAVEN 

Yngstegruppen 

Johan og Magnus er nu blevet så store at de skal gå i børnehave. Pludselig er man 

stor, og så alligevel 

ikke. For inde i 

børnehaven er der jo børn, der er endnu større. Så 

selvom det er spændende, er det også lidt skræmmende. 

Der er nye rutiner, man skal sætte sig ind i der er ikke helt 

den samme tætte voksenkontakt, som der var i 

vuggestuen.  

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


Men stille og roligt, bliver det ukendte kendt og man finder tryghed i de nye rammer. Men heldigvis er der ikke langt 

ind til ”min Jette”, ”min Lærke” og ”min Morten”. Vi spiser morgenmad sammen med vuggestuen lige nu, så det 

giver også noget tryghed for de nye myrer. 

Vi har snakket om forårstegn – det store træ uden for vinduet har stået med knopper. Hverdag holder vi øje med 

solsortemor som har fået unger. 

 

Ældstegruppen 

Mandag sagde vi velkommen til Noah i skovgruppen. Det 
var også dagen, hvor turen jo gik til Præstbjerg 
Naturcenter. Et glædeligt gensyn for rigtig mange børn. Vi 
havde alle en rigtig skøn formiddag, hvor der blev leget på 
legepladsen, Sussi fortalte sammen med Asger hvad et 
spætteværksted er for noget. Et spætteværksted er det 
sted på træet, hvor der er eller bliver hugget et hul/en 
revne hvor spætten kan sætte sin kogle fast for at spise 
koglens frø. Så finde I et sted i skoven, hvor der pludselig 
ligger mange fyrkogler så kig godt efter i træet om der 
skulle være et spætteværksted. Her efter løb og gik vi 
rundt om søen. Efter madpakkerne var der tid til at lege 
lidt mere på legepladsen.  
 
Ellers har ugen i skoven været præget af leg, klatring i 
træer og fortsat arbejde på vores robotter. Bøgerne som 
vi læser er: “Tik-tak, den lille robot”, “En robot hjælper til” 
og for humlebierne er der også “Villads i Valby, bygger 
robot”.  
 

 
Torsdag var humlebierne i Bikuben og lave opgaver med 
Betina mens frøerne var på günden med Sussi. 9 børn og 5 
løbecykler gav anledning til at træne tålmodighed og at 
kunne deles om tingene… ja og så blev det kørt stærkt ned 
af bakken.  
 

I dag fredag, har vi fejret Tinos 5 års fødselsdag. Efter 
fødselsdagssang og højt hurra delte Tino boller med glasur 
ud til os. De smagte dejligt. Endnu et stort tillykke med 
fødselsdagen her fra.  
 
De sidste 2 uger har vi haft øget fokus på at børnene får 
drukket mere vand, især under måltider.  



 
Til slut er der bare at sige, at alle børn har været virkelig 
gode til at tage godt imod Noah og Alexay. Alexay er fra 
Ukraine og taler ikke dansk, men det har været en fornøjelse 
at se dem kommunikere gennem kropssproget. Og tak til 
Vlada som er en rigtig god hjælp når ting skal oversættes.  

 
 

 

 

 

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

 

GOD WEEKEND 
 
 

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

