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Ugeplan uge 10

Mandag

Larverne: Vi slår katten af tønden ca. kl. 9.30, børnene må gerne være udklædte.

Tirsdag

Fortællertime for Frøer og Myrer
Humlebier aktiviteter i multisalen og fortælling i gymnastiksalen kl 08:10
Humlebier: aktiviteter i salen med 0. og 2. klasse kl. 08:10 Derefter er der
fastelavnsfest på Grønbjerghjemme (kun for Humlebier!)
Fortællertime for myrer og frøer, Yoga for Humlebier (hold 1)

Onsdag

Myrer, Frøer og Humlebier: Vi slår katten af tønden 9.30 i multisalen sammen med 0

Torsdag
Fredag

Agnetes sidste dag
*Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj.
NYT FRA LARVERNE
I denne uge har vi bare nydt det dejlige solskinsvejr, vi har leget på bhv. legeplads i det nye sand,
håber snart vi kan få nyt sand i vuggestuen. Vi har også siddet ude og spist eftermiddagsmad, skønt.
Vi har malet fastelavnstønde, malet og klippet briller til fastelavnsris, sunget fastelavns sange, Fastelavn er mit
navn og Kan du gætte, hvem jeg er, med briller, hat, snabel osv. Så bliver vi nogle gange til elefanter og laver rim
om “ Elefanter de er tunge, selv en lille nyfødt unge, hvis den tramper på din tå, så blir’ tåen flad og blå, av av av”.
Så har vi sagt farvel til Alfred og Vlada som starter i bhv. og Ida I. som flytter til Ørnhøj. Tak for tiden i vuggestuen,
held og lykke fremover 🙂
Vi får et nyt barn, Sylvester som starter 1. Marts velkommen til ham.

NYT FRA BØRNEHAVEN

Vinteren er ovre! …eller er den?
Det er efterhånden ikke til at
finde ud af hvad der er vinter og
hvad der er forår. Den seneste uge har vi i hvert fald
nydt den nærmest forårsagtige stemning og det
gode vejr på legepladsen. Nu er det så blevet forår
men luften er blevet kold og skarp. Men det passer
nok alligevel bedre til årstiden.

Tirsdag var en god flok forældre mødt op til et
hyggeligt forældremøde, hvor mange ting blev
vendt. Børnehaven har den seneste tid arbejdet
med affald og ressourcespild. I den forbindelse har
de samlet affald fra madpakkerne. Sølvpapir,
papæsker, plastikindpakning osv. Børnene har
været meget optaget af det og det blev da også
genstand for en diskussion på forældremødet.
Hvad kan man gøre for at begrænse forbruget af
emballage i madpakken.
Vi har i denne uge sagt farvel til Mille, som skal
starte i Ørnhøj. Tak for denne gang. Vi håber I må
finde Jer godt til rette fremover.
I dag, fredag, har Alfred og Vlada haft første dag i børnehaven. Velkommen til dem.

Fastelavn
På mandag er der fastelavnsfest i børnehaven. Alle må komme udklædte hjemmefra eller med
udklædningen i en pose, så hjælper vi børnene i tøjet.
Kl. 9.30 mødes vi med 0. klasse i multisalen, hvor vi slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

HUSK ARBEJDSLØRDAG DEN 27. APRIL KL. 8.30!
GOD WEEKEND
KLAUS

