
 
Uge 43 2022 

Ugeplan uge 44 

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 Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00* 

Fredag  

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

Forældremøde i vuggestuen 8. november 
Forældremøde i børnehaven 16. november 
Juleklippedag 30. november 
 
LØVFALDSFEST 2022 
Fredag før efterårsferien var ca. 80 børn og voksne fra 
vuggestuen, børnehaven og sfo’en samlet på grunden til 
den årlige løvfaldsfest. Det var en rigtig hyggelig 
eftermiddag med Græskarudskæring, snobrød og 
kagebord. Salget fra kagebordet støttede børnetelefonen, 
som gør et godt stykke arbejde for børn der har det svært 
og har brug for at tale med en voksen. 
Alle fik frembragt de mest fantastiske græskarhoveder og 
til slut var der bedømmelse af den sjoveste, flotteste eller 
mest uhyggelige. 

 
 



 
 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 

I denne uge har vi været i gymnastiksalen, som vi har adgang til en gang i ugen. Her spiller vi 
bold, løber og danser til musik, får slædeture og meget mere, som styrker motorikken. Jette har 
spillet en masse guitar, børnene elsker det og det er næsten det første de spørger om når hun 
møder ind. 

 
Til samling med de store laver de tit krabben, og de er så gode til den og tager foden op på bordet med det samme. 
Så hvis de sidder med foden oppe på bordet derhjemme, er det nok fordi de gerne vil lave krabben, som lyder: 
(Jeres hånd kravler hen over bordet/gulvet) 
“Hen over sandet vil den gå, 
den travle lille krabbe, 
men kommer den forbi en tå, 
så vil den bare… nappe!” 
(Napper barnet tæer) 
 



De små har også prøvet at lave den en dag, og de synes 
den er rigtig sjov, så den forsætter vi med. Vi laver stadig 
myggen og elefanten, som de er virkelig fanget af og 
gode til. Hvis man er i tvivl om hvordan den er, så skal 
man endelig bare spørge os. 
Derudover har vi leget ude på legepladsen og nogen har 
været på tur.  

 
Fredag har vi holdt fødselsdag for Melanie, som bliver 1 
år, på lørdag. Hun havde lækkert frugt og snacks med. 
Stort tillykke med fødselsdagen til Melanie. 
 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
  

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


 
NYT FRA BØRNEHAVEN 
 
  



I denne uge har efteråret vist sig som efterår skal være. Regn og blæst og 
blade der falder fra træerne. Kastanjedyr og græskar hører også med til 
efteråret. Fredag holdt Frøer og Humlebier fødselsdag for Jonathan – 
stort tillykke med de 4 år. 
Yngstegruppen sang en sang om en indianerhøvding, der hed Sorte tyr. 
Alle indianerne skulle ud for at fange en kæmpestor bison fordi de var så 
sultne efter bisonkød. På legepladsen gik jagten straks ind. Måske gemte 
der sig en bison oppe bag ved bakken eller inde i det store rør under 
bakken. 
 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 

 
GOD WEEKEND 

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

