N YHEDSBREV
Uge 5 2018
Ugeplan uge 6

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Larver, Myrer og Frøer: fortælletime kl. 08.30
Myrer + Frøer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30
Generalforestilling kl. 9.00
Dramaforestilling kl. 11.00 og kl. 18.30

Fredag
NYE FOLK I HUSET
Der er virkelig sket mange ting på personalefronten i denne uge.
Mandag startede Patrick som ny medhjælper. Han er allerede faldet godt til og børnene er glade for ham.
Torsdag startede så Bettina som støttepædagog hos Humlebierne. Hun er ansat 10 timer pr. uge og
hendes timer ligger om formiddagen, derfor vil der ikke være så mange, der møder hende.
Endelig har vi Nancy som er startet i
virksomhedspraktik i børnehaven. Hun arbejder lige
nu fra 11 – 14, men skal med tiden sættes op i tid.
DRAMA
Der er vild aktivitet på skolen lige nu. Overalt står
den på Drama. Men også i vuggestuen og
børnehaven
er
der
forberedelser
til
dramaforestillingen som er baseret på bogen/filmen
”Narnia” i gang.
Onsdag var børnehaven en tur med bus til Nr.
Vosborg, hvor børnene skulle optages på video.
Torsdag var det så vuggestuen, der var i gang med
videooptagelser. Det hele skal nu redigeres og
sættes sammen til to små film, der skal vises som en
del af forestillingen.

I næste uge skal Humlebierne på skolen, hvor de skal være med i
en scene sammen med skolebørnene.
På torsdag er der generalprøve kl. 11.00 og premiere kl. 18.30.
Forældre og børn er velkomne til begge forestillinger, men for de
yngste er det sikkert bedst med kl. 11.00 forestillingen. Er
forældrene forhindret i at være med, er det også ok at sende
bedsteforældre eller andre familiemedlemmer afsted.

LARVENYT

Flere af børnene er for tiden meget optaget af bogen "Muldvarpen der ville vide hvem der havde lavet kort på
dens hoved"
Det giver mange gode/sjove snakke.
I denne uge har legepladsturene budt på både blæse- og regnvejr.
Mens de store var i salen tirsdag, legede Lukas og Max med modellervoks.
Til frugt samlingen spillede Jette guitar til jens Petersen ko og der blev også rimet.
Torsdag skulle vuggestuen bidrage med lidt til dramaugen, som jo løber af stablen i næste uge. Så alle børn og
voksne har været udklædt som dyr og kravlet op af et bjerg. Nogle viste større begejstring end andre😉 Klaus
filmede seancen og mon det ikke med lidt klippearbejde bliver succesfulde med alle vores dejlige Larver.

Se levende billeder her!

UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN
Ugen startede med at vi skulle fejre Mille, som blev
3 år. Det er altid en stor dag, når man holder
fødselsdag i børnehaven. Både sang, hurra, og
gaver skal der til og måske også lidt kage!

Der blev også tid til lidt ansigtsmaling. Det blev til mange tigere, løver, giraffer og sommerfugle inden
dagen var omme.
Se flere billeder her!
NÅR VOKSNE LEGER MED
Der er ingen tvivl om at det virker stærkt for børn,
når de voksne leger med på deres lege og på deres
præmisser. Det kan være svært at bevare den
legende tilgang, når man kommer op i alderen, men
heldigvis formår personalet i NaturMusen at finde
sit indre legebarn frem! …og det virker!
Da Larverne skulle klædes ud som forskellige dyr,
måtte personalet naturligvis følge trop. Der var
både børn, der undrede sig og så lidt skeptiske ud,
men der var også andre, der helt tydelig gav udtryk
for at de syntes, det var sjovt.

GOD WEEKEND
KLAUS

