N YHEDSBREV
Uge 40 2019
Ugeplan uge 41
Vi bager brød til høstfest. (÷ skov!)
Humlebier: musik og fortælling i musiklokalet/gymnastiksalen kl. 08.10 (vi går kl. 8.05!)
Fortællertime for Frøer og Myrer
Høstfest: Vi laver mad på bål. (ingen madpakker!)
Onsdag
Udedag.
Torsdag
Motionsdag – ligesom skolen gøre det, vil vi også løbe på skolernes motionsdag.
Fredag
Løvfaldsfest kl. 15.30 – 17.00 for vuggestuen, børnehaven og sfo’en
*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 HOS LARVERNE
Hver tirsdag er de fleste børn i
gymnastiksalen, så snart det bliver nævnt,
er børnene hurtig ude i garderoben for at
få tøj på, de er vilde med at komme derover. Vi går
igennem skolegården hånd i hånd og møder ofte ældre
kendte børn på vej derover, det vækker altid stor

glæde.
I salen bliver hele kroppen brugt, der bliver løbet for det
kan de slet ikke lade være med, når de kommer ind, de
griner og har det så sjovt. Spillet med bolde, kravlet
over og under forhindringsbaner, danset til musik,
spillet på trommer, leget sanglege og i tirsdags blev det
til en trækketur. Det er dejligt, at se børnene har så stor
glæde ved at bruge kroppen og sanserne.
Børnene elsker også at hjælpe med praktiske ting som at tømme opvaskemaskinen, i denne uge blev der også
hjulpet med at løfte madrasser og dyner ind til børnehavebørnene.
Børnene er blevet rigtig glade for Lærke fra 8.klasse, som kommer hver tirsdag og torsdag eftermiddag 1 time, vi
mødte hende en dag, hvor 4 børn var på besøg i skolen, gensynsglæden var stor og der blev givet knus og kram.

En lille sjov historie: Vi sidder og snakker ved eftermiddagsmaden, om hvem der har en tyk mave og har en baby i
maven. Texas hiver om i blusen og siger: Texas har ik' baby i maven, for Texas er en gammel mand. Vi voksne
grinede, og så grinede alle 😄
Se flere billeder fra ugen der gik lige her!

UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN
Det har være en uge, der har været præget af
sygemeldinger, hvilket selvfølgelig har givet
nogle personalemæssige udfordringer. Trods begrænset
bemanding, er der alligevel sket en masse i børnehaven.
Børnene kan slet ikke lade være med at finde på, undersøge og
udfordre sine omgivelser. I skoven er der altid noget nyt at
undersøge og opleve. Hvis børnene hjælpes til at blive
opmærksom på smådyr og planter, bliver de selv mere
nysgerrige og det lykkes da også gang på gang, at det er
børnene, der får øje på noget spændende. Prøv at løfte en sten
eller træstump og en helt ny verden kommer til syne.
Det kan være lidt svært at se, men Andreas har her fundet et
firben under en træplade. →
 Sanserne skærpes når man er ude. Hvad er det,
der er deroppe i luften?

Kreativiteten har virkelig udfoldet sig i denne uge.
Mette fandt både øre, øjne og næse fra
skovtrolde. Børnene var straks med på den og
sammen fik de samlet en sød trold fra
skoven.Efteråret fundet vej helt ind i børnehaven
og der er nu pindsvin rundt omkring i vinduerne.

Se flere billeder fra ugen der gik lige her!

Bananpandekager over bål, leg i legehus og i jordhul, har også præget denne skønne efterårsuge.

Vi ses til løvfaldsfest på næste fredag den 11. oktober kl. 15.30 – 17.00.
Der vil være mulighed for at købe kage, kaffe og sodavand. Der kan bruges både mobile pay og kontanter.
GOD WEEKEND
KLAUS

