N YHEDSBREV
Uge 34 2018
Ugeplan uge 35
Frøer + Humlebier: skovdag 08.30*
Myrer: udedag
Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + samling i gymnastiksalen
Tirsdag
Myrer + Frøer: fortælletime
Onsdag
Humlebier: yoga
Alle: skovdag kl. 08.30*
Torsdag
Legetøjsdag
Fredag
*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj.

Mandag

FORÆLDREMØDE
Onsdag havde vi i NaturMusen et kort fyraftensmøde. Forældrerådet fortalte om baggrunden for at
udvide vuggestuen og bestyrelsens beslutning om at højne fagligheden i børnehaven ved at lade en
medhjælperstilling blive til en pædagogstilling.
Der blev på mødet rig mulighed for at drøfte synspunkter i forhold til dagligdagen i NaturMusen. Mange
havde gode forslag til ændringer og nye tiltag.
De mange betragtninger blev noteret og vil blive brugt til at gøre NaturMusen til et endnu bedre sted at
være barn.
Jeg vil gerne fremhæve hvor stor betydning det har for NaturMusen, at forældrene kommer på banen og
sammen med forældrerådet og bestyrelsen er med til at sætte sit præg på dagligdagen i deres barns
institution.
PERSONALENYT
Som jeg fortalte til forældremødet i onsdag, har vi i tirsdags ansat den pædagog, som skal træde ind i
Patricks stilling. Betina Fleng Markussen starter i børnehaven den 2. oktober og er ansat i en 30 timers
stilling.
Da Patrick som bekendt stopper hos os allerede i næste uge, har vi brug for en medarbejder i september
måned. Kathrine som ind til 1. august arbejdede i vuggestuen, vender tilbage til Grønbjerg og ansættes i
en delt stilling, hvor hun dels skal være i børnehaven og dels i SFO’en. Undertegnede vil så være at finde
i børnehaven lidt mere end det er tilfældet lige nu.
Som det også blev vendt på forældremødet, er der meget travlt i de tidlige morgentimer. Mange
vuggestuebørn møder ind helt tidligt og kræver naturligvis mange hænder og megen opmærksomhed.
Derfor har vi valgt at prioritere mere personale om morgenen. Det vil sige at der fremadrettet vil være to
medarbejdere til at tage imod børnene allerede fra kl. 6.15. Det er vores håb at det vil give lidt mere
overskud til de børn, der kommer i løbet af den første time.
Endelig er det en glæde at kunne sige at Bodil vender tilbage tirsdag den 4. september. Hun starter op
med nogle få timer og vil trappe gradvist op i løbet af ca 2 mdr.
BØRNHAVENYT
Ugens højdepunkt var da frøerne blev til humlebier og de ældste myrer fik lært at hoppe og derfor blev til
frøer.
Vi nyder meget at vi igen må lave bål og der tilbringes meget tid med at tænde ild i pinde og se hvordan
det ryger - næsten som at have sin egen skorsten.
Torsdag havde vi Alfred, Lukas og Vlada med i skoven. De legede med pinde og sang sange i teltet og
havde det i det hele taget dejligt.

LARVENYT

Vi synes, der begynder at komme mere ro på stuen,
børnene er faldet mere til i deres nye omgivelser, og vi
begynder at finde strukturen. Vi vil nu gerne have alle
madpakker i køleskabet i den nye vuggestue.
I torsdags blev der så mulighed for at komme på
skovtur, desværre nåede vi ikke lige at give jer besked,
men det blev er stor oplevelse, da de kom hjem blev
der fortalt om bussen og madpakker. Men fremover vil
vi se, om vi ikke kan komme afsted hver torsdag, næste
gang bliver det så Alfred, Malthe og Roddi som skal
med.
Fredag kom de ældste ud at lege i regnvejr, og nej hvor de nød det, regnvejr er dejligt og giver en masse nye lege
muligheder.
Vi har filmet sangen om pæretræet med fagter til, som I kan se her.

ILD I SKOVEN
Jo! Den er god nok. Vi må igen tænde bål i skoven.
Efter en hel sommer med afbrændingsforbud,
kunne vi i mandags endelig tænde bål igen. Der er
ikke noget så fascinerende som at stirre ind i
flammerne, mærke varmen fra bålet og prøve om
man kan sætte ild til en pind.

I skoven stimuleres alle sanserne. Hver m2 rummer
nye muligheder for at sanse naturen.
Ædelgranernes stammer har små bobler af harpiks,
som dufter helt fantastisk, men som ikke er til at få
af fingrene, hvis man røre ved det.
En myretue er fuld af liv, men hvordan smager en
myre egentlig?

Da nogle af vuggestuebørnene var med i skoven i
torsdags, var det en helt ny verden, der åbnede
sig for dem. Fra det øjeblik hvor de trådte ud af
bussen, blev larverne helt overvældet af skovens
storhed. De høje træer, den friske luft og
fornemmelsen af at gå på et underlag, der er helt
anderledes en vuggestuens glatte linoleumsgulv.

 I skoven begravede vi to små, døde frøer. Det
var meget højtideligt og vi satte kors på graven til
sidst.

LEGETØJSDAG
Endelig er det blevet tid til legetøjsdag igen. Alle må medbringe 1 stykke legetøj.
Tænk over hvor robust legetøjet er, og tag gerne en snak med Jeres barn om, hvordan det er at dele sit
legetøj med de andrebørn. Vi vil gerne opfordre til at børnene kun har legetøj med på legetøjsdage. Det
kan ofte skabe uro og frustrationer, hvis det bliver væk eller går i stykker. Personalet kan ikke garantere
at legetøjet kommer med hjem i hel tilstand, men vi vil selvfølgelig tale med børnene om hvordan man
kan passe på sit legetøj.
NØDRÅB FRA SANNE
Vores kære rengøringsdame Sanne beder indtrængende til at alle forældre husker at
tage de blå futter på, når børnene bliver afleveret og hentet. Specielt glassalen i
børnehaven bliver meget beskidt, når forældre er med deres børn inde og finde
madkasser i børnehaven.
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