N YHEDSBREV
Uge 5 2019
Ugeplan

Mandag
Tirsdag
Onsdag

uge Vi arbejder med drama
Myrer og Frøer: fortælletime kl. 8.30
Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + samling i gymnastiksalen
Alle: Fortælletime
En lille flok Myrer: Yoga

Torsdag
Fredag

Humlebier: trin for trin
* Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj.
**Alle møder i børnehaven iført nattøj/pyjamas og gerne med deres bamse under armen.
Endelig ser det ud til at sneen er på vej. Det bliver dejligt med tør frost og sne. Når vejret er som det har
været i den forløbne uge, kræver det rigtig meget skiftetøj og tørring af flyverdragter og støvler.
Og ja! Det er lidt besværligt med alt det mudder i hovedet og på tøjet, men det er vigtigt at børn oplever
hvad det vil sige at hoppe i mudder. Sansningen lagre sig i hukommelsen og fremkalder senere minder om
alt det sjove man har oplevet som barn.

NYT FRA BØRNEHAVEN

Nattøjdagen i tirsdags var noget
de fleste havde set frem til med
stor spændig. Hvornår får man
lige mulighed for at bruge dagen i
nattøj samme med sin bamse og alle de andre børn
med deres bamser. Bare flade ud til Gruli Gris eller
Paw Patrol sammen med sine venner. Det skaber
fællesskabsfølelse og glæde.

Torsdag tog Humlebierne hver en løbecykel og
cyklede på fortovet, så sig godt for ved
fodgængerfeltet. Alle holdt rækken og var super
gode til at balancere og passe på hinanden. Så var vi
på Søgaard-grunden og nu kunne vi suse afsted. Det
gav røde kinder, for det var koldt. Der var Is på nogle
af vandpytterne. Noget is var tyndt, så det kunne gå
i stykker, når vi hoppede på det. Andet is holdt, så
blev det til en sjov glidebane. Vi talte om is. Dens
tykkelse, jorden, der var frosset og hvad der sker
med isen, hvis vi putter den i lommen eller med ind.

Når fliserne på legepladsen skal fejes, er der altid
nogen, der vil hjælpe. Man kan få sig en god snak om
hvordan det er at feje i vådt sand i forhold til tørt
sand.

Humlebierne er hver tirsdag i gymnastiksalen, hvor
de først har musik med 0. og 1. klasse. Lige nu øver
vi på Kazoo’s. Et fantastisk lille instrument, som man
kan spille næsten alt på. Det kan dog være svært at
få lyd ud af den første gang man prøver, men med
lidt øvelse, har alle efterhånden fået styr på,
hvordan lyden skal formes. Med simple streger på
tavlen lærer børnene, hvornår tonen skal være høj
eller lav, kort eller lang. Men allerede nu kan
børnene spille efter rigtige noder. Det er de meget
stolte af.
Til den efterfølgende samling føler Humlebierne sig
nu helt trygge hos deres morgensiddere. Med et
halv år til skolestart, føler de kommende skolebørn
sig nu helt trygge ved at være i skolen.
Se flere billeder fra tirsdagsmusik og fortælletime
her: http://naturmusen.dk/?page_id=755
Navn på madkasser!
Vi oplever lidt for ofte at der mangler tydeligt navn
på madkasserne. For at hjælpe de voksne til at
kunne hjælpe børnene, vil vi gerne at der lige bliver
tjekket op på om der nu er tydeligt navn på madkassen.

NYT FRA LARVERNE
I denne uge har de store drenge leget
arbejdsmænd på legepladsen, der bliver kørt
med scooter og vogn, gravet og læsset sand,
de arbejder hårdt og der bliver snakket om det.
Der var også is på legepladsen, som skulle undersøges
og et blad sad frosset fast nede i isen, det var de noget
optaget af.

Vi var igen i gymnastiksalen, som er en stor succes, her
får vi brugt hele kroppen og der er plads til løb, boldspil
og andre motoriske udfoldelser, hullerne i gulvet bliver
også altid undersøgt, dækslet bliver taget af og på
mange gange.
Bare det at komme over skolegården kan være en
udfordring, vi forsøger at holde i hånd, men det kan
godt være svært for en etårig, og i tirsdags var
skolegården rigtig glat, så vi måtte gå forsigtig. Nu
skiftes de yngste også til at være med derover.
I torsdags havde vi gang i faldskærmen, vi lavede hule,
lavede blæsevejr og fik en slæde tur, det giver nogle
gode sanseoplevelser samtidig med at det er rigtig
sjovt.

PERSONALENYT
Som de fleste nok har bemærket, har Inge ikke været at finde i børnehaven
i denne uge. Hun er sygemeldt på ubestemt tid, men vi håber hun snart
bliver klar igen.
Som følge af at vi får flere børn både i februar og marts, har vi ansat Sofie,
som lige nu er vikar, frem til sommerferien.
Til februar starter Naya og Malthe, som bliver hhv Humlebi og Frø. Til marts
er Alfred og Vlada klar til at rykke fra vuggestuen til børnehaven.
På mandag har vi ansættelsessamtaler med ansøgere til stillingen som pædagogmedhjælper i vuggestuen.
Se flere billeder fra ugen der gik her! http://naturmusen.dk/?page_id=755
GOD WEEKEND
KLAUS

