
 
UGE 2 -  2023 

Ugeplan uge 3 

Mandag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00* OBS! Bussen kører præcis kl. 8.00 mandag! 

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. 
 
TIL KALENDEREN: 
Dramaforestilling den 8. februar 
Vinterferie 13. – 17. februar 
 
VINTERFERIE 
Vinterferie nærmer sig og jeg har nu behov for at kende pasningsbehovet fra den 13. – 17. februar. (se udsendt mail) 
Jeg skal have svar senest mandag den 16. januar på info@naturmusen.dk eller på sedlen ved indgangen. 

Klaus 
 

 
NYT FRA VUGGESTUEN 
I starten af ugen var der en flok børn på besøg oppe hos præsten som havde været nede med et 
flot billede af deres nye sandkasse, børnene er vilde med at komme derop og se på høns og lege 
i sandkassen.  
 
Vi har også alle sammen været i 

gymnastiksalen, hvor der blev løbet, hoppet, spillet med 
bold, danset, kravlet og sunget sange. Der er højt til loftet 
og masser af plads, det er noget børnene elsker!!  
 
Sidst på ugen, tog vi lige en feber tur mere, men der er ikke 
noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget, så de 
børn der var her fik masser af nærvær, tryghed, hygge og 
modellervoks  
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Ps. Om fredagen må i meget gerne tømme børnenes rum, så Sanne kan gøre det hele rent 😊  
 
Se billeder fra ugen der gik her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
 
Ældstegruppen 
Frøgruppen havde børnehaven for sig selv fredag formiddag, da Humlebierne var 
til fødselsdag hos Emma. Det benyttede de sig af og lånte barbiehuset + dukker fra 
sfo’en. En kæmpe succes. 
 

Humlebierne er blevet rigtig gode til at være til musik og 
samling om tirsdagen. Der bliver øvet masser af sange og 
sanglege, men, der bliver også øvet i at sidde stille og lytte 
til læreren. Men vi oplever, at de nu er blevet så trygge ved 
deres morgensidder fra 6. kl. at de kan sidde stille under 
fortællingen. Der bliver aet på ryggen og flettet hår. De 
store elever er rigtig gode til at fortælle Humlebierne, hvad 
de skal. 
 
Det er en situation, hvor det fællesskab der er på 
Grønbjerg friskole og NaturMusen bliver styrket. 

 
 
 
Yngstegruppen 
 
I denne uge har vi blandt andet lavet forskellige øvelser for 
at stimulere den vestibulære sans - den sans, man også 
kalder balancesansen, og som blandt andet har indflydelse 
på det at lære at læse og skrive.  
 
Vi skiftedes til at slå en kolbøtte, og når det var lidt svært 
at komme helt rundt, sad en voksen klar til at hjælpe. 
Bagefter dansede vi til musik, mens vi holdt balancen på 
måtten, og så stillede vi os i kø på sofaen for at skiftes til 
at hoppe ned på madrassen. Det var super sjovt! 
 

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


At vente på tur i kolbøtte-køen, når man står foran sådan 
en indbydende tumlemadras, er ikke nemt, men vi øver os 

og passer godt på hinanden 😊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se billeder fra ugen der gik her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
GOD WEEKEND 
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