
 
Uge 19 2022 

 
Ugeplan uge 20 

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

Tirsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.50 – 12.00* 

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

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. 
 
TIL KALENDEREN: 

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

26. og 27. maj Kristi himmelfartsferie (lukket torsdag og fredag) 

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

Pinsefest 10. juni 15.30 – 17.00 (forældrerådet arrangerer) – Obs ændret dato! 

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) 

 

PINSEFEST 
Forældrerådet har valgt at flytte forældrearrangementet Pinsefest fra den 3. juni til den 10. juni af hensyn til 
bedsteforældredag/blomstens dag. 
 
 

NYT FRA BØRNEHAVEN 

Ældstegruppen 
 
 
Ugen startede med at 
være på grunden. Alle 
havde gang i gode lege 

i læhegnet og i hulerne som SFO børnene har bygget. 
Nogen trillede store blå tønder op og havde en fest med at 
skubbe dem ned af bakken igen. De børn som havde lyst 
blev præsenteret for en aktivitetsmåtte, hvor hoppede 
længdespring med dyrene, samlede farver i naturen, 
samtale og forskellige krible krabledyr, naturbingo og 
racerløb med klible krabledyr.  
 
Tirsdag var vi i skoven i regnvejr. Der blev klatret højt i grantræet, hvor der var læ for regnen. Nogle hjalp med at samle 
optændings kviste og andre tegnede.  
 



 
Onsdag har der leg på legepladsen. Vi fejrede også Alfreds 6 års fødselsdag. Alfred ønskede sig en alternativ lyd i 

fødselsdagssangen, så vi gryntede bl.a. som en gris 😊 efter frokost delte han frugtspyd med en ostehaps ud.  
 
I dag torsdag har vi fået hveder til frugten ude i skoven. Dagen har også budt på sang og højt hurra for Vladas som vi 
fejrede 6 års fødselsdag for. Efter frokost delte hun juice og kage ud til alle.  
 
Vi er i gang med at lære en ny sang af Poul Kjøller: Krible krableland.  

Til tirsdagsmusikken er 1. klasse resten af året i gang med et læseforløb, så det vil derfor kun være Humlebierne og 

0. klasse, der samles i gymnastiksalen. Så lige pludselig er det 0. kl. der er blevet de store, men Humlebierne der er 

flest. Det skal vi lige vænne os til. I tirsdags sang vi en sang om at passe på naturen og dansede en dans med en 

skade, der sidder på taget.  

 

Yngstegruppen 

Torsdag havde Myrer og Frøer bamsefest. For første gang siden 2019 kan vi igen holde bamsefest for børnehavens 

yngstegruppe. En fest som alle, der har gået i børnehave i NaturMusen tænker tilbage på med glæde. 

Alle kom med spænding i kroppen, iført deres fineste puds og med bamsen under armen og så var festen ellers i 

gang. 

Myrerne spiste i myretuen og Frøerne spiste i glassalen. Kødsovs og pastaskruer kan næsten alle lide. 

Efter maden var der leg og dans. 

Lige inden børnene skulle hjem fik alle en is. 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for festen til både bamser og børn!  



 

NYT FRA VUGGESTUEN 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


