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Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Myrer + Frøer: skovdag kl. 08.15* Humlebier: trin for trin
Humlebier: musik og fortælling i musiklokalet/gymnastiksalen kl. 08.10 (vi går kl. 8.05!)
Fortællertime for Frøer og Myrer
Vi holder afslutning for Inge
Fortælletime for alle
Alle: skovdag*

*Medbring en lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk og en smule skiftetøj. Børnene skal selv
kunne bære tasken på ryggen.
UGEN DER GIK HOS LARVERNE
Vi har haft en uge, som startede med høj varme, det gav anledning til at få is og vand pjaskeri, først
prøvede vi med ble på, men det varede ikke længe førend de hang imellem benene tunge og våde, så
derefter tog vi chancen med kun body eller underbukser 😉

Torsdag så kom der voldsom regnvejr, men hold da op
hvor de nød at komme ud og løbe og sjaske i regntøj,
der er ikke noget så godt som leg med vand.
Vi har også sagt farvel og held og lykke med studiet til
Bodil, som starter på pædagoguddannelsen på mandag.
På mandag siger vi så velkommen til Ida, som skal være
vores nye medhjælper.

Vi har også fået hjælp hver tirsdag og torsdag fra kl.15.00 - 16.00 af Lærke fra 8.kl.
Nu har vi så tre, der hedder Lærke og to der hedder Ida. Så det kan selvfølgelig godt give lidt forvirring. Men det
går nok alligevel. 😊

To små videoklip fra ugen, der gik!
Se flere billeder fra ugen der gik lige her!

UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN
Onsdag morgen har myrer, frøer
og humlebier til fortælletime
mellem 8.30 og 9.00.
En fortælletime kan indeholde alt mellem
historieoplæsning/fortælling, skuespil sanglege,
yoga eller noget helt andet.
I onsdags delte vi børnene op således at Line mens
Line lavede Yoga/afslapning med frøer og
humlebier i sfo’en, legede myrerne sanglege. Det
blev til bla.a. bjørnegymnastik og legen
”troldebørn i fjolleland”. Da frøer og humlebier
var færdige hos Line byttede vi og nu kom de ældste
bla.a. med på en løvejagt.
Jeg vil lige benytte lejligheden til at minde om at det
er en rigtig god idé at børnene bliver afleveret før kl.
8.30 tirsdag og onsdag, da det kan forstyrre, hvis der
kommen nogen midt i fortælletimen.
Torsdag besøgte vi majslabyrinten i Spjald i silende
regnvejr. Selvom regnhætterne var snøret godt
rundt om ørene, klarede vi at finde rundt.
Vi var heldige at få lov til at sætte os ind i en lade ved
Flügger farver.

Der satte vi rygsækkene. Vi spiste frugt og derefter gik vi i silende regn, store vandpytter og megahøje
majsplanter. Vi gik kun forkert 1 gang – tror vi nok!
Både børn og voksne var gode til at passe på hinanden.
Bagefter gik vi ad den gamle bane, spiste vilde hindbær og nød at regnen var stoppet. Vi spiste madpakker
i laden. Da vi kom, var det store skifte-tøj-dag, for vi var våde fra yderst til inderst. Sovebørnene blev
puttet og de andre kom i børnehave-biografen.

FARVEL TIL INGE
Den 1. oktober går Inge på efterløn og en mangeårig arbejdsindsats i NaturMusen slutter.
Inden hun helt går af, har hun noget ferie hun skal have afviklet, hvilket betyder at hun allerede på tirsdag
har sidste arbejdsdag.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for de mange år og held og lykke med din nye tilværelse!
Som et barn i børnehaven sagde den anden dag, da de hørte om at hun skulle stoppe: ”Jammen så har vi
ikke nogen pædagog, der kan lære os om svampe!” Ja vi kommer til at mangle Inges store ekspertise inden
for natur og det kreative!
GOD WEEKEND
KLAUS

