N YHEDSBREV
Uge 36 2018
Ugeplan uge 37
Alle: tur til havet. 08.15 – 12.30
Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + samling i gymnastiksalen
Myrer + Frøer: fortælletime
Humlebier: yoga
Alle: skovdag*
Torsdag
Cykeldag**
Fredag
*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj.
**husk cykel og hjelm

Mandag
Tirsdag
Onsdag

HJEM IGEN
I denne uge vendte både Bodil og Kathrine tilbage til NaturMusen.
Kathrine dog kun september, hvor Betina starter hos os 1.
oktober. Bodil starter med nogle få timer og trapper gradvist op.

UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN
Mandag: I skoven fandt vi en død drossel som vi
begravede. Den var bidt i nakken og vi gravede et
dybt hul så ræven ikke kunne finde den.
Onsdag var der gang i legen både ude og inde og vi
spiste eftermiddagsfrugt udenfor i det dejlige vejr.
Torsdag var en stor gruppe børn på grunden hvor de
bl.a. smagte på de sidste meget modne ribs. De
kiggede også på æblerne, men de er ikke modne
endnu.

En flok humlebier blev indenfor og lavede fyld til fredagens madpandekager.

Fredag lavede vi rigtig mange pandekager og spiste dem med kødfyld. Børnene er meget interesserede i
at være med til at lave maden og vi har målt og vejet, snuset til gryder og skåle og snakket om hvad vi
godt kan lide.
LARVENYT
Vi har haft en rigtig god uge, selvom flere af børnene hoster og er snottede, har vi haft nogle glade børn.
Vi har fået et nyt bord og to stole på legepladsen, det gav stor begejstring og nye lege muligheder, børnene har
stået og leget meget ved bordet, vi har fået det af Texas, så tak for det.

På legepladsen bliver der hver dag smagt på æblerne fra vores æbletræ, en dag samlede vi alle de rådne æbler op
og snakkede om, at de var dårlige. En dag lavede Emma æblegrød til vores eftermiddagsmad, det var et stort hit
for de fleste.
Vi synger også sangen, Æbler og pærer de vokser på træerne. Se den her.
I denne uge er Nor også startet, han er en lille fyr, som børnene kigger på, tror godt de kan se, han er ret lille.
Velkommen til ham.
I næste uge tager vi Lukas, Vlada og Malthe med på skovtur.

GOD WEEKEND
KLAUS

