N YHEDSBREV
Uge 21 2019
Ugeplan uge 22
Skovdag for Myrer + Frøer*
Humlebier: Tur til maskinstation**
Fortællertime for Frøer og Myrer
Tirsdag
Humlebier musik og fortælling i gymnastiksalen kl 08:10 + besøg i 0. kl.
Humlebier i SFO fra kl. 13.30
Humlebierne: morgenidræt med 0. og 2. klasse kl. 8.10
Onsdag
Frøer: trin for trin
Yoga for en lille gruppe Myrer
Kr. himmelfart – Lukket!
Torsdag
Lukket!
Fredag
*Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj.
** Humlebierne spiser madpakker i børnehaven, så de behøver ikke taske.

Mandag

SKOVEN – ET FANTASTISK LÆRINGSRUM.

I NaturMusen værner vi meget om de ugentlige
skovdage. Det at være i naturen bringer så meget
med sig, som børn ikke kan få ved at sidde hjemme
og lege med biler, dukker eller spille spil.
Den sansning, der sker i skoven, er helt unik og
bidrager til børns dannelse. Når børnene prøver at
føle, se, høre, lugte og smage udvikles de
færdigheder kroppen har brug for, for at kunne gå
ud i livet som hele mennesker. Samspillet børnene
imellem er selvfølgelig helt essentielt, når kroppen
skal udfordre. Børnene bliver hinandens forbilleder og udfordre hinanden. Hvis den ene kan klatre højt
op i et træ, vil den anden også kunne.

Børn lærer kun ved at afprøve sig selv og sine omgivelser. Nogle gange falder man ned fra et træ, får en
stor pind i hovedet eller skære sig selv med en skarp dolk. Det gør selvfølgelig ondt, men det er den eneste
måde at erfare på. Vi vil nogle gange så gerne undgå farlige situationer, at vi helt kommer til at fratage
børnene muligheden for at erfare og udvikle sig.

Blomstens dag blev i år kombineret med bedsteforældredag. En konstruktion, der viste sig at være rigtig
god. Her fik bedsteforældrene mulighed for at få et indblik i den hverdag, deres børnebørn er en del af.
Der blev spist boller og kage, drukket kaffe, spillet spil, læst bøger og tegnet tegninger. Trods silende
regn skulle der også plantes nogle blomster, men det var vel kun godt for blomsterne med lidt vand fra
oven.
Nu kan børn og voksne nyde de mange flotte farver rundt omkring på legepladsen og børnene er stolte
over at vise hvilken blomst de har været med til at plante.

UGEN DER GIK HOS LARVERNE
Vi har i ugens løb brugt børnehaven, når de var ude,
hvilket altid er en kæmpe succes.
På trods af mange skiftende voksne i vuggestuen
pga. ferie og sygemelding, har børnene klaret det
rigtig flot. Der er blevet leget i solen, hvilket kræver
solcreme. Det er alle ikke lige begejstret for, men en
god læring. Der mangler stadig solhatte til flere
børn og vi har det dårligt med at sende børn ud
uden solhat.
Bedsteforældredagen har været en stor succes og
børnene har ventet med spænding på at deres
bedsteforældre skulle komme. Der var mange
positive tilkendegivelser fra bedsteforældrene, som syntes det var en god dag og et godt initiativ. Det er
godt for bedsteforældre at få mulighed for at se sine børnebørn, der hvor børnene har deres dagligdag.

Selvom det regnede, var det dejligt at være ude, og det var jo også godt for blomsterne.
Børnene var meget stolte af deres gummistøvler med blomst. Det hænger nu i en højde, så børnene selv
kan vande og pleje.
Se flere billleder her!

Tak for denne gang til Mette
Mette, som har været i praktik i hovedsageligt
SFO’en, men også en del i børnehaven, takker af
på onsdag. Hun har været en del af NaturMusen i
næsten et år. Vi ønsker hende alt det bedste
fremover og håber at hun kommer forbi og
besøger os.
Tak for din tid hos os!
GOD WEEKEND
KLAUS

