N YHEDSBREV
Uge 36 2019
Ugeplan uge 37
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
Onsdag
Alle: skovdag*
Torsdag
Cykeldag – husk hjelm
Fredag
*Medbring en lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk og en smule skiftetøj. Børnene skal selv
kunne bære tasken på ryggen.

Mandag
Tirsdag

UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN
Trods det noget ustadige vejr i denne uge, har vi tilbragt mange timer udenfor.
Mandag var myrer og frøer i
skoven. Der var mange blåbær og da vi gik en tur,
fandt vi brombær.

Vi fandt også mange andre bær, som vi ikke må spise. Dem spiser fuglene når de finder dem. Vi gik et
lille stykke på landevejen fordi vi ville hen og se den nye gule Fanden. Han er meget flot og vi opdagede
at hans hale stikker ud af buksebenet. Han er så ny at vi kunne lugte malingen og der ligger fine sten
omkring ham. Vi kiggede også på den gamle gule Fanden som har fået solbriller på. Han er så gammel at
træet falder af ham og han gynger hvis man rører ved ham, så vi var meget forsigtige.
På vejen tilbage fandt vi et musehul og forskellige svampe.
Vores myrer er meget optaget af at save og snitte og de er ivrige efter at finde ud af hvordan værktøjet
virker. Og så er det vigtigt at lære, hvad man skal gøre, så man ikke kommer til skade eller volder skade
på sidemanden.
Da vi ventede på bussen fik vi øje på et dødt egern, som vi måtte se nærmere på. Den var våd men halen
var flot og blød.

Tirsdag måtte vi sige farvel til Inge.
Børnene havde lavet en fin bog med billeder og små udsagn om Inge. Derudover fik hun nogle meget
fine strikkepinde og en syrisk rose.

Selvom dagen var med både smil og kage, er det nu lidt underligt at hun ikke er i børnehaven mere.
Onsdag var vi på tur ad kirkesiten, hvor der blev
smagt på de brombær, der står ved stien til
overflod.
Efterfølgende gik den nedad. Skrænten ned mod
byparken er en udfordring for både lange og korte
ben. Det høje græs, tidslerne og ikke mindst den
temmelig stejle skråning, sætter behændighed og
motorik på prøve.
Ved bækken blev der virkelig sanset. Det lave vand
gav anledning til at afprøve hvor meget vand, der
mon kommer i støvlerne, når man hopper. Nogle
børn fik mudder i hovedet og da vi skulle hjem, var de fleste vist våde fra inderst til yderst. Om
eftermiddagen samme dag kom regnen for alvor og med alt det våde tøj på garderoberummene, var det
sjovest for alle at blive inde.

Se flere billeder fra ugen der gik lige her!

UGEN DER GIK HOS LARVERNE
Myggene sværmer og der er mange, der
har fået myggestik, derfor har vi fanget en
myg, kigget på den og snakket om myg,
sunget "Myggen sværmer" og lavet rim " Der er mange
myg i luften" med fagter til. Rimet hænger i vuggestuen.
Hvis der er nogen af jeres børn, der bruger armen som
snabel og suger vand op og sprøjter, er det nok fordi, vi
laver et rim om en elefant, der til sidst sprøjter med
vand. De synes det er ret sjovt, at lade som om de
sprøjter.

Vi viser Bukke Bruse som en slags bord teater, børnene er meget opmærksomme og sidder koncentreret og lytter.
Vi øver stadig, det at vente på tur, de fleste er faktisk ret gode til at vente på f.eks. en tur i sansegyngen.
En eftermiddag fik vi besøg af tre skolepiger, de fik hver
til opgave at skulle hjælpe et vuggestuebarn i regntøjet.
Det var dejligt at se, hvordan de gik op i det, og hvordan
vuggestuebørnene bare nød deres selskab. Bagefter var
de med på legepladsen, dejligt at se nogle relationer
imellem store og små børn.

Hverdagens praktiske opgaver er, hvis børnene er med, en pædagogisk aktivitet på fuld højde med male, klippe,
synge, lege i gymnastiksalen og så videre.
Børnene elsker at være med, så hvis man med lidt tålmodighed tager børnene med i for eksempel at lægge
vasketøj sammen, er der skabt grobund for læring på mange forskellige planer.
Det er i sådanne situationer børnene føler sig som en del af fællesskabet. Det, de gør, har værdi for andre, og
børnene får en enorm stolthed ved at være en, der er værdsat.
…Man er velkommen til at låne denne aktivitet med hjem. 😉
Se flere billeder fra ugen der gik lige her!

ARBEJSLØRDAG
Lørdag den 21. september kl 08.30 er der arbejdsdag for alle i vuggestuen, børnehaven og skolen.
Som bekendt er det et must at deltage i arbejdsdage, når man har sagt ja, til at gå i friinstitution/friskole.
Tilmelding kan foregå her!
http://groenbjerg-friskole.dk.linux8.unoeuro-server.com/arbloerdag/
Når du tilmelder dig har du mulighed for at melde ind på, hvilke opgaver, der passer bedst til dig og dine
kompetencer.

MED DISSE GLADE BILLEDER AF GLADE BØRN OG VOKSNE, VIL JEG ØNSKE ALLE EN GOD WEEKEND
KLAUS

