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Uge 3 2018
Ugeplan uge 4

Mandag
Tirsdag
Onsdag

Larverne: gåtur/på legepladsen
Humlebier: trin for trin
Frøerne: i gymnastiksalen
Larver, Myrer og Frøer: fortælletime kl. 08.30
Humlebier: musik – samling kl. 08.10 – arbejde med Filur.
Larverne: i gymnastiksalen.
Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime kl. 08.30
Larverne: gåtur/på legepladsen

Torsdag
Fredag

Larverne: gåtur/på legepladsen
*vi går så småt i gang med dramaugen ”Narnia”
Obs! Den kommende uge er lidt lavt bemandet da Jakob er væk og Bodil skal på kursus. Vi håber på
forståelse.
FARVEL TIL JAKOB
Fredag var dagen hvor vi måtte sige farvel og tak for
2½ gode år i NaturMusen til Jakob.
Børnene havde lavet et håndklæde med deres
håndaftryk på til ham.
Nu har vi kun tilbage og ønske ham en rigtig god tid
på sin nye uddannelse. Der er vist ingen tvivl om at
han bliver en fantastisk pædagog.

LARVENYT
I mandags fik vi holdt 1 års fødselsdag for
Emma med fødselsdagssang, hurra og lækker
frugt på spyd.
Tirsdag tumlede og legede vi med puder og
bolde i puderummet, en god motorisk udfoldelse.
Så kom sneen, hvor vi kunne komme ud og slæde og
lege med sne, som gav nogle gode nye oplevelser.

Vi har godt gang i flere forskellige rim, børnene er glade
for dem, peger op på væggen eller siger hvilken en de
gerne vil have.
Torsdag sang vi farvelsang for Jakob (bh) som gav os
kage “uhm”😀

SNE, SNE, SNE!
Endelig er den her – sneen. Vi har nydt mange timer på legepladsen og kælkebakken og selv om det af og
til giver både våde støvler og kolde hænder, er det bare sjovt at lege i sne.
Men når kinderne blusser rødt og tæerne er kolde, er det rart at kommen indenfor og fordybe sig i leg.

NATURMUSEN I RADIOEN
Mange opdagede at NaturMusen blev nævnt i DR P4
midt-vest i onsdags. Regionalradioen var blevet
bekendt med vores positive problem med
manglende plads i vuggestuen. Det, sammenholdt
med en stor fødselsrate i landsdelen udgjorde et lille
indslag på sendefladen P4morgen kl. 9.40.
Hør eller genhør indslaget her:
https://www.dr.dk/radio/p4vest/p4vestmorgen/p4-morgen-2018-01-17-06-05#!
Indslaget er at finde lige efter musiknummeret
Perfect Duet med Ed Sheeran.

SKOLEINDSKRIVNING
På tirsdag den 23. januar er det endelig tid til at de kommende skolebørn skal skrives ind i skolen.
Børn og forældre mødes med Birgit (børnehaveklasseleder) og Niels Henrik (skoleleder) kl. 17.00 til en
snak om den kommende skoletid og om de forberedelser, der skal gøres inden august 2018.

GOD WEEKEND
KLAUS

