N YHEDSBREV
Uge 20 2018
Ugeplan uge 21
2. pinsedag - lukket
Humlebier: musik og samling derefter besøg i 0. kl.
Myrer og frøer: fortælletime kl. 08.30
Frøerne: yoga
Myrer + Frøer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30
Onsdag
Børnehaven: vi har blomstens dag – alle medbringer en blomst til udplantning.
skovdag
Torsdag
Legetøjsdag
Fredag
*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj.

Mandag
Tirsdag

FARVEL TIL JOHANNE OG DIMKA
I denne uge måtte vi sige farvel til Johanne og Dimka.
Johanne har nu afsluttet sin første praktik og er klar til at sidde
på skolebænken igen.
Dimka er færdig med at samle data og observere, så hun nu
kan færdiggøre sin afsluttende opgave på seminariet.
Vi siger mange tak til dem begge. Det er altid berigende at få
nye folk, ny inspiration og nye tanker ind i huset.
Bodil er sygemeldt med stress, men vi har været heldige at
Christian, som har været undervisningsassistent i skolen, har
sagt ja tak til at tage fat. Det glæder vi os til!
LARVENYT
I denne uge har vi rigtig haft fødselsdags fest, Vlada
og Alfred er blevet 2 år og Lærke 1 år, stort Tillykke
til dem alle.

I øjeblikket arbejder vi med læreplanstemaet Krop og bevægelse, der er altid meget bevægelse i vuggestuen, på
stuen, hvor der bliver kravlet op og ned af stolene, kravlet rundt på gulvet osv. Vi synger også om at hoppe,
kravle, svømme, flyve m.m. Det er de rigtig med på! De griner imens de bruger kroppen og lærer en masse
forskellige begreber.

På legepladsen har vi bare nydt det super dejlige vejr,
og her bliver kroppen også brugt, den lille bakke er en stor udfordring for nogen og balancen bliver øvet. Se en
bevægende video her! Der bliver drønet rundt på scooterne og gynget, som især også stimulerer balancen og er
en sjov oplevelse. I denne uge kunne vi lege med sand og vand, fordi vejret var så godt, det gav nogle gode andre
sanseoplevelser.
OBS i næste uge vil vi gerne bede om navn på alle madkasser, fordi vi fjerner kasserne i køleskabet for at få mere
plads. Madkasserne skal så bare stå på hylderne.
I den sidste tid har vi ikke rigtig haft mulighed for at
deltage i Fortællertime og skovtur sammen med bh. Vi
håber der bliver mulighed for det igen til Juni.

SOL OG SOMMER PÅ LEGEPLADSEN
Der bliver leget mange gode lege på legepladsen når vejret arter sig som det gør lige nu. Elementer som
vand sand og brug af kroppen er altid med. Selvom det nogle gange kan være træls med al den sand på
fliserne, har børnene gode lege, hvor sand skal læsses på vogne, transporteres, sies, formes og fejes.

Skoven bliver endnu mere fantastisk at opholde sig
i når solen skinner.
Der er meget der kan og skal undersøges.
Torsdag var det søen, der blev undersøgt. Var der
mon nogle dyr, der kunne fiskes op?
Det er ikke altid så lige til at holde balancen når man
står på bredden af en sø og det endte da også med
at en blev en smule våd i forsøget på at nå et dyr.

Se flere aktuelle billeder her!
BLOMSTENS DAG
På onsdag den 23. maj har vi blomstens dag i
børnehaven.
Det betyder at alle tager en blomst med, som skal
plantes i en af vores kummer.
Når de mange blomster er plantet, bliver der meget
godt at se på resten af sommeren.
GARDEROBEOPRYDNING
Sanne (rengøringsdame) har bedt mig minde alle om at hver fredag skal børnenes garderoberum være
tømt, så hun kan komme til at gøre rent. Det er dog ok at lade trækassen øverst stå. Men husk lige at
opdatere skiftetøjet. Der skal være rigeligt med strømper underbukser og bukser. Trøjer i mindre grad.
GOD PINSE
KLAUS

