
 
Uge 22 2022 

 
Ugeplan uge 23 

Mandag 2. Pinsedag - lukket 

Tirsdag Humlebier: musik med 0. klasse kl. 8.05 
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.45 – 12.00* 

Onsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00* 

Torsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00* 

Fredag  

*Kom i god tid (kl. 7.55). Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
TIL KALENDEREN: 

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) 

Forældrekaffe fredag den 26. august kl. 13.30 – 15.30 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 

Klaus har været i vuggestuen og hjælpe først på ugen, det er altid dejligt, for så bliver der givet 
gas på guitaren og der bliver sunget og danset. 
I tirsdags holdt vi afslutning for 
Lærke med farvelsang og 
saltstænger, hun er nu startet i 

børnehave, vi siger tak for denne gang og ønsker Lærke 
held og Lykke i børnehaven. 

I torsdags holdt vi 2 års fødselsdag for Eskild, vi sang 
fødselsdagssang med instrumenter, sendte 2 raketter op 
og Eskild fik en lille bog, som han blev rigtig glad for. 
Bagefter fik vi lækre banan pandekager og flotte 
frugtspyd. 
Som I nok har opdaget, har vi nu fået ekstra plads og flere 
rum, det er super dejligt, men alle både børn og voksne 
skal lige finde ud af, hvordan det skal fungere. Indtil 
videre skal I bare sætte madpakken i køleskabet, som I 
plejer. 



 
 
 
 

Der er startet to nye børn i vuggestuen, Kian og Lauge stort velkommen til dem og familien. 
Så er Tina (voksen) startet i vuggestuen, det bliver rigtig godt, Tina er godt i gang og har allerede fået en god kontakt 
til de fleste børn. 
 

NYT FRA BØRNEHAVEN 

Ældstegruppen 
Ældste gruppe uge 22. 
Humlebierne har været 
i skole onsdag, det skal 
de også de næste 2 
onsdage. De skal huske 

at tage deres bog/hæfte med. I onsdags fortalte Elsemarie 
en historie om en loppe i, børnene skulle hjælpe med at 
sige en lille tekst med en lille stemme flere gange i løbet af 
historien, det var ret gode til at huske teksten, og bruge 
deres lille stemme. Derefter skulle de tegne en valgfri 
tegning. Flere tegnede noget fra historien. Så var det tid til 
pause, og det blev leget på hpppepuden, på grunden og på 
multibanen. 
 
Vi gik i gymnastik salen efter pausen hvor vi skulle gå på 
Line, så legede vi en leg der hedder ulækkerland og 
lækkerland, spørg gerne jeres børn hvad legen går ud på. 
De har fået nogle flere opgaver med hjem, dem må de 

gerne lave nogle af.. 😊 Frøerne var i byparken mens 
humlebier var i skole. De lavede natur bingo og spillet med 
de nye spil der er derovre. Nogle børn havde ønsket at få 
løbe cykler med derover, så der kom 4 købe cykler med. 
Torsdag kom vi i skoven igen, det var skønt, selvom det 



småregnede var der masser af godt humør og dejlig leg. Vi 
vil gøre opmærksom på af få tjekket jeres børn for 
skovflåter hver dag. 
 
 
 
 
Yngstegruppen 

I denne uge er Lærke G blevet børnehavebarn. 
Velkommen til den stolte Myre! 

 
Vi er flyttet fra Myretuen til Bikuben, hvilket har 
betydet en del samtaler om det, at være en myre i en 
bikube eller en larve i en myretue. Det hænger altså 
ikke helt sammen. Flere myrer vil gerne have byttet 
om på navnet på de to rum, så der er styr på sagerne, 
men foreløbig har vi aftalt, at vi giver de nuværende 
navne en chance. Hvem ved - måske kan en myre 

faktisk godt finde sig til rette i en bikube 😉 
 
Jonas har holdt fødselsdag med sang, gave og kage. 
En kage, der var så lækker, at den var spist, før vi 
nåede at tage et billede. Mums! 

 
Vi har sunget om det lille bitte hus med den lillebitte 
mand og den lillebitte kone, vi har klappet og trampet 
rytmer, vi har sunget goddag-sang og vi har læst nye 
remser. Vi har læst bøger, sunget spontane sange, 
gynget højt og leget herlige lege på legepladsen. 
 
 
 
 
 

Indimellem er sofa, sut og Nulle bare det eneste , der dur. 
 
 
 



 
 
BLOMSTENS DAG – BEDSTEFORÆLDREDAG 
Fredag havde vi besøg af mange glade og spædte bedstemødre, bedstefædre. De havde fået lov til at være med deres 
børnebørn i børnehave/vuggestue for en dag. Alle skulle medbringe en blomst eller plante, som de sammen med 
børnene skulle finde et godt sted at plante. Det krævede en del koordinering fra personalets side, for der var rigtig 
mange planter. Nu står der blomster og bærbuske overalt i krukker, kummer og langs hegnet. Det er blevet så flot. 
Dagen startede med fællessang på legepladsen. ”Krible- krable- kravle- krybe- kildeland” var en sang ældstegruppen 
har øvet sig rigtig meget på, vuggestuen ville gerne synge ”hjulene på bussen” og endelig sang vi sangen om 
kamelkaravanen. 

I løbet af formiddagen var der kaffe, te og saft ad libitum 
og madpakkerne blev fundet frem efterhånden som sulten 
meldte sig. 
 
 
Tak for en rigtig hyggelig dag! 
Alle blev fotograferet bag en fin guldramme. Det er muligt 
at downloade billedet her:  
http://naturmusen.dk/?page_id=2821  
 
 

 
 

GOD PINSEFERIE 

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

