
 
Uge 39 2022 

Ugeplan uge 30 

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

Tirsdag Humlebier: musik og fortælling med 0. og 1. klasse 

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

Torsdag  

Fredag  

*Kom i god tid (kl. 7.55). Medbring en taske med madpakke, drikkedunk og lidt skiftetøj. 
 
TAK FOR INDSATSEN 
Jeg vil gerne starte nyhedsbrevet med at sige tak til alle jer forældre, som lørdag og torsdag var med til at gøre rent 
bygge op og istandsætte. Det er en superflot indsats og lørdagen blev en dag med masser af solskin og fællesskab. 
 
TIL KALENDEREN: 

Løvfaldsfest fredag den 14. oktober 
Forældremøde i vuggestuen 8. november 
Forældremøde i børnehaven 16. november 
Juleklippedag 30. november 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 

I denne uge har vi fået taget billeder, 
hvilket gik godt og vi tror der 
kommer nogen rigtig gode billeder 
ud af det. Så har vi været ude og 
teste den nye sti rundt om 

æbletræet, den er super sjov. Vi er også rigtig glade for 
den gode rengøring som vuggestuen har fået.  
Ellers er ugen gået med leg på legepladsen og inde på stuerne, en dag legede vi med tunnellen, som Jette lige 
pludselig havde gemt sig inde i. Nogen har også været på tur i byparken. 

 
Fredag har vi holdt farvelfest for Kian og Esben, som starter i børnehaven på mandag. Vi ønsker dem en rigtig god tid 
videre og glæder os til at se dem lege i børnehaven, og takker for tiden med jer i vuggestuen.  
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 

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


 
NYT FRA BØRNEHAVEN 
Yngstegruppen 
 
Klassisk musik har 
været på dagsordenen i 
denne uge. En af de 
voksne forsøgte sig 

med  blokfløjtespil, meeeen det blev lidt falsk, så heldigvis 
kunne vi lytte til blokfløjtenisten Michala Petri spille i 
stedet for.  
 

 
Mens vi spiste madpakker i tirsdags, hørte vi 
fortællingen om Tubaen Tubby. Tubby vil simpelthen så 
gerne spille en af de fine melodier, som de andre 
instrumenter i orkestret spiller, men han ender altid med 
bare at spille "umba umba umba". Efter en prøve går den 
nedtrykte Tubby som vanligt ned til floden. Her møder han 
en stor frø, som synger en sang for Tubby  og tilbyder ham, 
at han må spille den for sit orkester. Så det gør han. Først 
bliver de andre instrumenter sure på ham, men 
efterhånden spiller de i stedet med, og Tubby bliver helt 
lykkelig. 

 
Historien fortælles (af Buster Larsen) mens instrumenterne spiller, så man lærer de forskellige instrumenters navne 
og lyde at kende. Børnene lyttede interesserede med, og frøen - den var helt klart historiens højdepunkt :D 
 
 
Bussen kører afsted, mens der synges med på "girafferne i 
bussen siger av mit hoved" og alle de andre vers. 
 
ÆldstegruppenDenne uge startede vi mandag med at få 
taget billeder. Hold op hvor var alle vildt seje til at forholde 
sig roligt og modtage beskeder. Vi glæder os til at se 
fællesfoto af alle børnehave børn. Mens vi ventede på at 
Myrene fik taget individuelle billeder, smuttede alle Frøer 
og Humlebier ind i salen og gav den gas, så de har vist alle 
en lidt frisk kulør i ansigtet ☺ 



Tirsdag Fejrede vi My´s 5 års fødselsdag. Vi spiste frugt på 
legepladsen og My fortalte om de gaver hun havde fået, vi 
snak fødselsdagssang og råbte højt hurra. My delte 
herefter flødeboller ud til alle. 
Ditte havde medbragt rødbeder som mange Frøer og 
Humlebier var gode til at hjælpe med at rengøre, smutte 
og skære i skiver. 
 
I skoven tog vi på tur. Vi skulle ud at se om vi kunne finde 
det sted hvor ræven har gravet en masse huler. Vi fik 
under frugten snakket om hvordan en ræv ser ud og hvad 
den spiser. På vej ud mod rævegravene fandt vi en masse 
svampe samt lidt blomster og blade til senere brug. Vi 
fandt rævegravene og der havde for nyligt været aktivitet 
derude. Peter kunne fortælle at grævlingen godt kan finde 
på at overtage rævenes huler og jage ræven væk. På vejen 
tilbage til skovhytten så vi en meget stor myretue (højere 
end børnene) og vi nød udsigten ud over marken. Alle 
børn glæder sig altid over at kunne løbe ned ad den store 
bakke som føre ned til skovhytten.  
I dag fredag har Humlebierne været til fødselsdag hjemme 
hos Asger. Det var rigtig hyggeligt. Vi legede ude og fik 
pandekager over bål. Vi var også ind og lege på Asgers 
værelse og han bød på muffin og cookies. Igen et stort 
tillykke med din 5 års fødselsdag Asger. 
 
Se flere billeder her 
http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 

 
GOD WEEKEND 

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

