
 
Uge 46 2022 

Ugeplan uge 47 

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

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

Onsdag  

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: 

Juleklippedag 30. november 
Forældrekaffe 9. dec 
Julegudstjeneste 14. december kl. 9.15 for vuggestuen og kl. 10.00 for børnehaven (forældre er velkomne) 
Fredag den 23. december – lukket! 
 
TAK FOR DIN DELTAGELSE 
Jeg vil gerne starte dette brev med at sige tak til forældre i børnehaven for det flotte fremmøde til forældremødet i 
onsdags. Det er dejligt at se at så mange bakker op. Personalet fik lov til at fortælle om jeres børns dagligdag og om 
de arbejdsmetoder der benyttes i hhv. yngste- og ældstegruppen. Der var en god interesse og en lyst til at spørge ind 
til det ene og det andet. Den gode stemning tolker jeg som et udtryk for, at det ikke er så ringe endda at have sine 
børn i NaturMusen. Tak for jeres engagement. 
 
PASNINGSBEHOV OMKRING JUL. 
Jeg har i denne omgang ikke brug for at kende pasningsbehov, men hvis du allerede nu kan sige at dit barn holder fri 
den 22. december eller 2. januar, vil vi meget gerne have besked derom. 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 

I denne uge har vi oplevet det vilde 
blæsevejr, set det i træerne, set 
bladene flyve omkring ørerne på os 
og mærke at blæsten næsten blæser 
os omkuld. 

I gymnastiksalen fandt vi madrasser frem, hvor der blev 
hoppet, kravlet op og ned og øvet balance. Vi prøvede 
også at løbe, hoppe, trampe, flyve osv. fra den ene ende 
til den anden. 
  



Fire børn var en dag på tur til skoven, hvor de fik ro til at fordybe sig i det de havde lyst til, leg i den store sandkasse 
som vi siger, så på små insekter under et stykke træ, fandt en hule i træerne og løftede på store pinde.  
 
 
Vi er lige begyndt at lave hemmeligheder, men det er 
som sagt en hemmelighed hvad det er. 
 
Et rim med fagter til som der bruges i begge grupper 
hedder: 
En klovn var trist, en anden var glad,       
en næse var spids, og en anden var flad,    
en sagde ja, og en anden sagde nej,             
en gemte sig og en anden sagde hej.     
Mundvigen sættes nedad med fingrene som trist og opad 
som glad Rykker næsen ud som spids og trykker flad 
Nikker til en sagde ja og ryster på hovedet til nej Gem 
ansigtet i hænderne og kom frem og sig’ hej. 
Det er altid sjovt at komme frem og sige hej.  

 
I den ældste gruppe kigger vi meget på solsortens næb, 
som er spids ligesom klovnens næse i rimet.  
 
Så blev det koldt, så nu må I også gerne sende vanter 
med. Både til legepladsen, men også et par til at sove 
med. 
 
 Blot til info, i børnehaven er der skoldkopper. 

 

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

 

 

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


NYT FRA BØRNEHAVEN 
Yngstegruppen 
 
Vi har fundet nogle af 

yngstegruppens 
billeder frem, printet 
dem, lavet en collage 

og sat den i en ramme. Karsten blev tilkaldt, og vi fik 
collagen op at hænge. I børnehøjde.  Idéen er nemlig, at 
børnene skal kunne kigge på billederne og få gode snakke 
med både andre børn og voksne om, hvad de har oplevet i 
børnehaven, og hvem de har oplevet det med. Herved 
styrkes både relationer og identitetsdannelse. "Se, på det 
der billede er jeg ved at dække dig med græs, og det var 
sjovt" var en af de første fnisende kommentarer til en 
voksen, da collagen var hængt op :) 
 
 

Skoldkopper har gjort deres indtog, så torsdag var vi kun 5 
børn i yngstegruppen. Vi rykkede sammen ved et bord i 
stedet for to, og der blev snakket, sunget og hygget 
igennem, mens vi spiste frugt og madpakker. Og så var der 
masser af plads til leg i glassalen. Meeeen... vi savnede nu 
de børn, som ikke var i børnehave! 
 
Julen er lige om hjørnet, så vi er også i gang med noget, 
som er hemmeligt. Meget hemmeligt :) 
 
 
Sådan en lille "overhørt" 
 
Hørt ved frugtbordet - barn til voksen: "Du må jo ikke 
snakke med mad i munden, lille skat". 
 
 

 
 
 
 
 
Ældstegruppen  
 
Som orienteret på forældremøde, har næsten alle 
Humlebier været med Sussi inde og få lavet en SPU (Skole 
Paratheds Undersøgelse). Jeg vil i næste uge hænge en 
seddel op som I kan skrive jer på (først til mølle). 
 
I tirsdags fejrede vi Noahs 5-års fødselsdag. Noah var så 
heldig at der også blev sunget for ham til fortælletimen 
med alle skolebørnene. Endnu en gang stort tillykke med 
fødselsdagen.  
 
  



 
I skoven er vi kommet godt i gang med byggeprojekt: 
hyggekrog i bålhytten.  
 
I denne uge er der for alvor også blevet tunet op for 
julesangene på højtaleren. Julepyntsidéerne begynder at 
dukke op. 

Hvis jeres børn godt kan lide at få mandarin/klementin 
med i madpakken, så lad endelig skrallen sidde på. Så 

bliver det til små kranse som dufter dejligt og der bliver trænet finmotorik af to omgange 😊 

Noget af det vi gerne vil kendes på i NaturMusen er den 
gode sammenhæng, der er mellem skole og børnehave. 
Eftermiddagen i børnehaven kan være hektisk, når mange 
børn skal op fra middagslur, skal skiftes og have tøj på. Det 
efterlader kun en enkelt voksen på legepladsen. For at 
skabe flere gode lege og komme konflikter i forkøbet, har 
vi allieret os med de ældste børn i SFO’en, som kan blive 
store legekammerater for børnehavebørnene. 

Når store børn leger med små, opstår der lege, som vi 
voksne slet ikke har fantasi til. Samtidig kan det give 
skolebørnene en god oplevelse med at have ansvar for de 
yngre. 
 
Se en lille video med store og små i samspil lige her: 
http://naturmusen.dk/?page_id=798  
 
 
Se flere billeder fra ugen der gik på nedenstående link: 

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

 
GOD WEEKEND 

http://naturmusen.dk/?page_id=798
http://naturmusen.dk/?page_id=2821

