N YHEDSBREV
Uge 47 2018
Ugeplan uge 48
Annedorte er tilbage fra barsel.
Udegruppe (frøerne + Magnus og Noah)*
Der arbejdes med hemmeligheder hele ugen
Myrer og Frøer: fortælletime
Tirsdag
Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + samling i gymnastiksalen
Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime
Onsdag
Yoga for et hold Humlebier.
Udegruppe (Humlebierne)
Torsdag
Juleklip 9.00 – 12.00 (9.00 – 10.30)
Fredag
*I vinterhalvåret har vi oprettet to ugentlige udegruppedage hvor grupperne sammensættes fra gang til
gang. Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj.

Mandag

VELKOMMEN TILBAGE
Efter endt barsel og ferie er Annedorte
endelig tilbage. På mandag er hun igen
en del af vuggestuen.
Det betyder så samtidig at Emma er
tilbage på fuld tid i børnehaven, hvilket
betyder at vi må sige farvel til Christina.
Hun har fået arbejde som julehjælper i
Holstebro, men står klar hvis vi mangler
hjælp en gang i mellem. Samtidigt går
Maria ned i tid ligeledes fra på mandag.
I næste uge er Sofie Almskov (vikar) i
børnehaven tirsdag, onsdag og torsdag,
hvor vi kan få afviklet afspadsering. Sofie
vil også komme forbi af og til, når vi
mangler personale.
JULEKLIP
På fredag den 30. november vil der emme af jul i hele Grønbjerg Friskole.
Alle forældre og bedsteforældre er inviteret til en hyggelig formiddag med juleknas, julepynt,
juledekorationer og masser af julehygge.
Der vil være mulighed for at lave sin egen juledekoration. Husk blot at medbringe et stearinlys!
I børnehaven er det fra kl. 9.00 – 12.00
I vuggestuen er det fra kl. 9.00 – 10.30
FOTO
Flere har spurgt om hvornår der er omfoto. På onsdag den 28. november mellem kl. 9.00 og 11.00.
Specifikt tidspunkt kender jeg på mandag.
Hvis der er spørgsmål til bestilling og betaling skal der retteshenvendelse til info@odenseskolefoto.dk
PASNINGSBEHOV I JULEFERIEN
Som jeg allerede har skrevet ud om, skal man meld pasningsbehov omkring jul senest den 28. november.
Skriv på listen ved indgangen eller send mig en mail på info@naturmusen.dk
Såfremt jeg ikke har svar inden på onsdag, noterer jeg at der ikke er et pasningsbehov!

VUGGESTUENYT
Vi har hygget og leget med de få børn, der har været her lidt på
skift, der har været opkast, dårlig mave, snot og feber. Håber
snart at vi er ovre denne omgang sygdom.
Vi har leget med
faldskærm, fået
karruseltur, gemt
os under den i hule,
lavet bølger og
blæsevejr, mange
gode
sanseoplevelser.

Alfred, Emma og
Malthe var på tur over på grunden (stranden) det var
svært at gå i alt det sand, men god motorisk træning og
stor glæde at løbe rundt i sandet, det er blevet et rigtig
dejligt sted.

Vi har også været i gang med hemmeligheder🤫
Det er blevet rigtig koldt og nu skal der bare noget
varmt tøj på ud at sove, dejligt at flere af Jer har godt
med sovetøj med. Det kan være sovedragt, termotøj,
hue, vanter og tykke sokker.

Se flere billeder her!
UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN
Humlebierne var hos Højmoses
Planteskole for at finde grønt og
kogler til juleklippedag. Vi fandt masser af kogler,
gran og andre ting til juledekorationer. Men det
allersjoveste var hunden Emma. Den er meget

legesyg og meget svær at lokke pinden fra. Vi havde
det meget sjovt og det tror vi også at Emma havde.
Vi legede gemmeleg med hunden. Den fosvandt
hele tiden men pludselig var den tilbage igen.

Fredag morgen blev der lavet masser af boller. Vi er heldige at have mange små bagere i børnehaven som
gerne hjælper til.
Se flere billeder her

Asger har taget det helt bogstaveligt – det der med at ”gå i skuffen”!
GOD WEEKEND!
KLAUS

