
 
Uge 45 2022 

Ugeplan uge 46 

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* 
Forældremøde i børnehaven kl. 19.00 – 20.30 

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 børnehaven 16. november 
Juleklippedag 30. november 
Forældrekaffe 9. dec 
Fredag den 23. december – lukket! 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 

Først en stor tak for den store 
opbakning til vores forældremøde, 
dejligt at så mange havde lyst til at 
deltage.  

I ugens løb har vi været på legepladsen og lege med 
mudder, vådt sand og male med pensler og vand, det 
giver mange gode sanse oplevelser bare at sidde og øse 
vand fra kop til spand, og rode med fingrene i det våde 
sand. 
  



Fire piger var også på tur i Byparken, der var godt med 
vand i åen, som det var sjovt at plaske i, og store vandpytter, som der blev hoppet i. 
Vi var i gymnastiksalen i onsdags, hvor vi fik brugt kroppen med løb og boldspil, og sanset med faldskærm, børnene 
fik en karrusel tur, hvor de sad på faldskærmen og vi drejede rundt og der blev sunget “ Uh Uh Uh karrusellen kør” 
Bagefter var de under den og der blev lavet blæsevejr og til sidst lavede vi hule. 
 

Vi har nu prøvet at vise “ De tre små grise og ulven” for 
hele gruppen, det gik faktisk rigtig godt, hvor selv de 
yngste var optaget af historien og kunne sidde 
koncentreret om det. 
Nicolai var vikar i onsdags og kommer også et par dage i 
næste uge, børnene tog rigtig godt imod ham, så vi nød 
alle hans hjælp. 
 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 

 

 

 
NYT FRA BØRNEHAVEN 
 
Ældstegruppen 

 
Ugen i ældste gruppen 
har stået på at 
fortsætte byggeriet på 

hulen fra sidste uge. Der er mange forhandlinger i sådan 
en proces og ikke mindst en masse træ som skal saves. 
Asgers far har leveret paller til os ude i skoven. De skal 
bruges et projekt “hyggehjørne” i bålhuset. Et projekt 
som børnene skal indrages i. 
Vi fik også foræret en masse roser, som vi har været i 
gang med at dyppe i stearin og leget med blomsterblade. 
Blomsterne håber vi kunne være flotte at bruge i 
dekorationerne til julehyggedagen.  
I denne uge fik vi også startet op på børnenes julegaver til 
jer forældre. Så ærgerligt hvis vi er lidt mindre 

meddelsomme om vores gøren og laden       
 

 

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




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

 

 
GOD WEEKEND 

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

