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Ugeplan uge 25

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier og Frøer: skovdag*
Humlebier: musik og samling derefter til fødselsdag hos Isabella
Frøer: yoga og mindfulness
Myrer + Frøer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30 mindfulness med en lille gruppe
myrer.
Skovdag*

Cykeldag (igen😊)
*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj.
SOMMERFEST!
Skolernes sommerferie nærmer sig og traditionen tro slutter vi skoleåret af med fest i skolegården.
Børn og deres forældre fra både vuggestuen, børnehaven og skolen er inviteret til en hyggelig aften, hvor
der er fællesspisning, underholdning og selvfølgelig overrækkelse af afgangsbeviser.
Vi starter kl. 17.00, hvor der forhåbentlig er gang i op til flere griller. Her kan man få stegt det kød man
har med hjemmefra. Skoleeleverne har bagt brød og snittet salat, som er til fri afbenyttelse. Derfor;
medbring blot kød, drikkevarer, bestik og hvad man nu ellers har brug for!
Familier med små børn er naturligvis velkommen til at deltage i den udstrækning, det er muligt!
LARVENYT
Har i denne uge haft Frida (hånddukke) på besøg -Det
kan hjælpe mange børn til at fortælle historier.

Tirsdag havde vi en super dejlig formiddag i salen og det
var første gang for både Texas, Emma og Vlada. Og hold
da op hvor de nød det alle 3❤️ Højt til loftet og masser
af gulvplads.

Vi har fået et blåt badekar af Alfred og vi har sådan leget
båd med det og sunget “En indi, to indi, tre indianer..”
Torsdag lavede vi indianerpandebånd.
Der er blevet øvet at vente på tur og dele båd med
hinanden -endnu en vigtig kompetence at kunne magte.

CYKELDAG OG FØDSELSDAG

Fredag kunne vi fejre Tobias, der blev tre år samtidig med at det var cykeldag. Tobias havde stået for
formiddagsfrugten og da det var tid til et lille hvil fra cykleriet, var det også tid til en sang et hurra for
Tobias. Faktisk kunne børnene råbe hurra så højt at det kunne høres langt ind i skolen.
GOD WEEKEND
KLAUS

