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NYT FRA LARVERNE

Selvom vejret har været noget koldere den
sidste uges tid, har vi haft meget leg på
legepladsen, de er ret vilde med at komme ud, så de
kæmper om at få hjælp med flyverdragten for at
komme hurtig ud.

På legepladsen kan man blive så træt, så man falder i
søvn i gyngen.

Vi prøver indimellem at dele børnene, så ikke alle vil ud
på en gang. Så en dag fik Bodil godt gang i en hule leg i
puderne, der havde de det så sjovt, så de slet ikke
nåede ud. Dejligt med en tæt relation til tre børn og en
voksen.
En dag fik vi klippet og pyntet påskeæg, som hænger på
stuen. Det var nu lidt svært, med lim der klistrer på
fingrene, og fjer der flyver. Men de var meget
interesserede og ville gerne prøve.

I næste uge har Lenette og Bodil ferie mandag,tirsdag og onsdag + Maria tirsdag og onsdag. Så dagene vil blive
dækket af Bodil fra børnehaven, Rikke vikar og Jette.

En fredagsfortælling med spræl i!
Der bliver arbejdet med kropssprog og forskellige udtryk, når der er fortælling i vuggestuen. Børnene
imiterer den voksnes kropssprog og bliver på den måde i stand til selv at kommunikere med kroppen.
Selvom vi ikke tænker over det til daglig, bruger vi kroppen meget mere til at kommunikere med end
selve det talte sprog. Så der er meget, der skal læres de første år af menneskers liv.

NYT FRA BØRNEHAVEN

Mandag var udegruppe 1 på gå-tur
rundt i byen og børnene viste stolt,
hvor de boede. Vi talte lidt om
huset og de ting, som var ude i haverne 😊

Efter turen rundt i byen, gik vi ud ad den gamle bane,
hvor vi blev udfordret på motorikken ved at kravle i et
stort træ. Vi fik også mærket på nogle visne blade. Det
var sjovt at mærke, hvor tørre de var og at man kunne
knuse dem i meget små stykker. Pga. det dejlige vejr fik
vi lyst til at gå ud på en mark og lægge os ned for at
kigge på skyer. Der kom fantasien i gang og vi så mange
forskellige dyr, blomster og biler i skyerne!
Mandag arbejdede Humlebierne med Filur bogen. Vi
snakkede om hvad Mimbo Jimbo er god til i historien og
hvad vi selv er gode til.

Tirsdag var dagen for påskefrokost. Først var der
påskeløb og da skatten var fundet, spiste vi den dejlige
mad som børnene havde med.
Det er hyggeligt at være med til. Vi sidder sammen med
andre børn end vi plejer, store og små blandet. Nogle
øver sig i at smøre brød selv, nogle smager på ting, de
ikke kender og andre smovser bare i deres
ynglingsspiser og alle hjælper hinanden.

Alle blev mætte og enkelte blev så trætte at de måtte
puttes mens vi stadig sad til bords.
Torsdag var Humlebierne i skoven og vi fejrede Olivers fødselsdag. Nogen fortalte historier om varulve, så da vi
lidt senere gik en lang tur, var de fleste humlebier på mystisk vis blevet til varulve. Vi mødte Helle, som var i gang
med at plante juletræer, men hun er heldigvis ikke bange for varulve. Vi så en stor myretue som var gået ret
meget i stykker og vi snakkede om at den trænger til at blive repareret.

Efter madpakkerne var der nogen der frøs. Så er en hurtig omgang krokodilleleg - som den dag blev til en
varulveleg - lige sagen til at give varmen igen.

I sidste weekend var personalet fra NaturMusen på tur til Vejle, hvor vi boede på et hyggeligt bed and breakfast.
En god weekend, hvor personalet fik mulighed for at lære hinanden lidt bedre at kende. Det er en stor fordel at
kende hinanden godt når man arbejder tæt sammen hver dag.

GOD WEEKEND
KLAUS

BESTYRELSESNYT
Vores nye bestyrelse har nu konstitueret sig!
Per Thomsen er ny formand
Felix Frydendal er næstformand
Claus Bak er kassér
Pernille Refslund er sekretær
Derud over er der følgende medlemmer:
Camilla Boesen
Sussi Frost
Dan Jensen
Hvis det skulle knibe med at sætte ansigter på bestyrelsen, vil de være at finde på hjemmesiden efter
påske.

HUSK ARBEJDSLØRDAG DEN 27. APRIL KL. 8.30!
Endnu en gang vil jeg gøre opmærksom på at der er arbejdsdag lørdag den 27. april kl. 8.30.
Der venter en række spændende opgaver, der skal udføres, så vuggestuen,
børnehaven og skolen igen kan tage sig ud fra sin bedste side.
Det er en opgave alle skal tage del i, så hvis man skulle være forhindret i at
komme den pågældende lørdag, vil der blive en arbejdsaften Tirsdag den
28. maj kl. 17.00 – 20.00.
Tilmeldingen til arbejdsdagen kan findes lige her!
Prøv at trykke på KLATTEN →

