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Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

2. pinsedag – lukket!
Humlebier: musik og fortælling i gymnastiksalen kl. 08.10 (vi går kl. 8.05!)
Fortællertime for Frøer og Myrer
Frøer: trin for trin
Yoga for en lille gruppe Myrer
Alle: tur til Hindø – børnene skal være i huset senest kl. 8.00!
Humlebier: morgenløb

TUR TIL HINDØ
Torsdag den 13. juni tager børnehaven til Hindø. En lille ø i Stadil fjord. Eneste adgang til øen er en lang
nyrenoveret træbro. Efter broen skal vi gå et langt stykke ad en grusvej gennem rørskoven inden vi er inde
på øen.
Der skal medbringes en taske til madpakke, drikkedunk og et par ekstra bukser/underbukser.
Vi skal gå mindst 4 km, så den taske der skal medbringes, skal kunne bæres på ryggen. Det er en rigtig god
idé at have et brystspænde på tasken, så den ikke falder af skuldrene.
Vi kører så tidligt som muligt, så derfor skal alle være i børnehaven senest kl. 8.00.
SOMMERFEST
Sæt allerede nu et stort X ved torsdag den 27. juni kl. 17.00. traditionen tro er der sommerfest på
Grønbjerg Friskole og NaturMusen. En aften med mad, sang, underholdning samt overrækkelses af
afgangsbeviser til 8. og 9. klasse
PARKERING FORBUDT!
Bestyrelsen beder indtrængende til, at man ikke parkerer ved vuggestuens låge og på den
lille vej ind mod skolegården. Der opstår let farlige situationer, når cyklister må udenom
bakkende biler og busser, der ikke kan komme forbi på Skolevej.
Alle SKAL parkere på skolens parkeringsplads – også selvom det er lidt besværligt at slæbe
tasker og børn op ad trappen og gennem skolegården. Men husk på, de fleste børne er
udstyret med to ben og tager ikke skade af en lille gåtur! 😊

Nyt fra børnehaven
I denne uge har vi arbejdet på at lave
et insekthotel. Der skal mange
forskellige ting i og vi har ledt i
garagen og på hele legepladsen efter ting, vi kan bruge.

Vi fandt en gammel trækasse som er vores hotel. Der
var nogle tykke paprør som vi savede i passende stykker
- det er hotellets værelser. De skal fyldes op med

forskellige ting som insekterne kan gemme sig i. Én
blev fyldt med tørre, hule stilke. Stilkene kunne også
bruges som pusterør i legen så dem lavede vi rigtig
mange af.
Vi snittede træspåner til et andet rør og snakkede om
at der godt nok var plads til mange spåner i det rør. Vi
fyldte spagnum, savsmuld og uld i nogle andre rør. Vi
har stadig mange tomme rør som vi finder ting til
næste gang vil skal i skoven.

Sneglevædeløb

Cykeldag
NYT FRA LARVERNE
Vi har i denne uge fået et højbed gjort rent
og sået små blomsterfrø der i, så håber vi
der kommer nogle flotte blomster i løbet af sommeren.
Flere børn var ivrige efter at hjælpe til, så det blev et
godt fælles projekt.

Vi har vist historien om "Bukke Bruse" til samling om formiddagen, børnene har vist stor interesse og
opmærksomhed, der har været hel ro og alle kiggede på det lille (skuespil), så hvis nogen siger, hvem tramper på
min bro, ved I hvor det kommer fra.

Vi har også snakket om tordenvejr, der siger bang, og sunget sangen "Jeg hør' torden".

Vi har flere mange været i Byparken, dette fantastiske skønne sted,
børnene får brugt kroppen så meget, op og ned på stierne, undersøger
grus og store sten. Ja der blev endda leget fisketur ved det lille vandløb,
de blev godt nok lidt våde, men pyt det var dejligt vejr, så ingen frøs. Vi
holder hinanden i hånden derover, og opfordrer også til at hjælpe
hinanden, hvis der er nogen, der har det lidt svært med at komme op ad
bakkerne.
Vi går derover tre eller fire børn med en voksen, så er der rigtig tid til
fordybelse og nærvær, det er super godt og hyggeligt. Vi øver, at vi skal
skiftes til at tage på tur derover. Det kan godt være svært at forstå, at
man ikke kan komme med hver gang, men en utrolig vigtig læreproces.
Det kan godt få gråden frem, men vi trøster og siger, i dag er det ikke din
tur, du må en anden gang.

Nu er vi trætte og trænger til Pinseferie.
Se flere billeder på: http://naturmusen.dk/?page_id=755

GOD PINSE
KLAUS

