N YHEDSBREV
Uge 22 2019
Ugeplan uge 23

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Alle: udedag for alle
Humlebier: musik og fortælling i gymnastiksalen kl. 08.10 (vi går kl. 8.05!)
Fortællertime for Frøer og Myrer
Humlebier: morgenidræt med 0. og 2. klasse
Frøer: trin for trin
Yoga for en lille gruppe Myrer
Alle: udedag for alle
Cykeldag
Humlebifest kl. 16- 18.30 (kun for Humlebier!)

Nyt fra børnehaven
Humlebierne var på besøg på Eriksens maskinstation i Spjald hvor vi så mange forskellige
maskiner:

Minilæsser, traktor, mejetærsker, snitter og mange
flere. Vi måtte komme ind i en gummiged og to
traktorer og så hvordan de er indeni. Der var også en
masse værktøj, nogle kæmpestore skruenøgler og et
kæmpe koben.
Lasse, som er en af cheferne, fortalte om maskinerne
og han havde flødeboller til os.

Der lå nogle bunker med sand, grus og jord som vi
havde det rigtig sjovt med. Man kunne lave en
rutsjebane i sandbunken og der var mange snegle i
jordbunken.
Til sidst sagde vi farvel og tak for i dag og Karsten
hentede os i bussen så vi kunne komme hjem til
madpakkerne. Vi var nemlig blevet meget sultne.

Tirsdag var humlebierne og myrerne på gåtur i træerne rundt om boldbanen. Vi skulle begrave en død gulspurv.
Det var ikke helt nemt for der var mange trærødder i vejen, men de stærke humlebier klarede at grave et hul til
fuglen og vi sagde farvel til den. Vi gik videre til svævebanen hvor alle fik mange ture og var rigtig gode til at vente
på tur. Magnus lavede ‘pandekager’ som han serverede til dem i køen.

Tirsdag var Frøerne + Humlebi-pigerne på biblioteket i Videbæk. Der blev også tid til at gå i genbrugsbutik,
hvor der skulle købes klæd-ud-tøj.

NYT FRA LARVERNE

Når de store drenge er i vuggestuen, er der altid sjov
og ballade. Her leger hele vuggestuen bus.

Der blev også sunget sangen ”kom her og kravl med
mig”.

GOD KR. HIMMELFARTSFERIE
KLAUS

