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Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Skovdag for alle.*
Humlebier: musik og fortælling i musiklokalet/gymnastiksalen kl. 08.10 (vi går kl. 8.05!)
Fortællertime for Frøer og Myrer
Fortælletime for myrer, frøer og humlebier
Skovdag for alle.*

*Medbring en lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk og en smule skiftetøj. Børnene skal selv
kunne bære tasken på ryggen.
INFO FRA KOMMUNEN
fokus på sproget:
Dette materiale henvender sig til forældre, der ønsker at styrke barnets sproglige udvikling.
Der ligger bl.a. små videoklip, der viser hvordan sprogstimulering kan se ud. Se nedenstående link.
https://emu.dk/dagtilbud/kommunikation-og-sprog/til-foraeldre
Hvis dit barn har besvær med at udtale bestemte lyde, har vi en lille vejledning til at øve svære
bogstavkombinationer. Man er velkommen til at få en kopi af øvelserne, så man kan øve derhjemme.
KIGHOSTE
Nedenstående link er en vejledning i forhold til den kighoste-epidemi der lige nu er i landet.
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2019/Tjek-om-dit-barn-er-vaccineret-mod-kighoste
SÆT X I KALENDEREN
Fredag den 29. november er der juleklippedag i NaturMusen. Både vuggestuen, børnehaven og skolen
inviterer til en hyggelig formiddag med julestads, juleknas, julemad og masser af hygge.
Forældre, bedsteforældre, onkler og tanter er velkommen til at være med, så spred budskabet. Nærmere
info følger senere.
NYHEDER FRA LARVERNE
Personalenyt: Lenette er pt. sygemeldt i 4 uger. Ved ændringer i arbejdsplanen bliver Lenettes timer
dækket af det faste personale i vuggestuen, så det giver så uro som muligt. Små børn bliver altid
påvirket af at de kendte voksne skiftes ud eller nye kommer til. Derfor denne løsning.
I den kommende uge får vi besøg af en skolepraktikant. Jannik Mølgaard skal prøve kræfter med arbejdet som
vuggestuepædagog. Det bliver spændende at være med til at give ham et indblik en hverdag i vuggestue.

At fange de små øjeblikke hvor et barn optages af f.eks
de spritnye vinterstøvler med velcrolukning, kan blive til et lege/læringsøjeblik. Det skete i garderoben for Lærke I
og Sylvester onsdag middag, mens alle andre sov. Lærke sad og rodede med sine nye støvler. Sylvester var meget

interesseret, og de fandt hurtigt teknikken med at
lukke og åbne støvlerne, og der var jubelscener, når
det lykkedes. Og støvlerne var af og på flere gange.
Selvhjulpenhed begynder tidligt😉
Senere var det Ida og Texas, der skulle støttes i at
udvikle en leg, hvor de legede, at de tog hjem. Vi fandt
madrassen og byggede et hjem i garderoben med
dukker, madlegetøj og bøger. De hyggede sig længe og
rollelegen fortsatte med forskellige deltagere henover
eftermiddagen. Endnu et billede på vigtigheden af, at
vi har øjne og ører åbne for hvad børnene optages af
og hjælper dem til at udvikle legen og er med på sidelinjen.
Hvad betyder det at nynne en
sang, det har vi prøvet i denne
uge, flere af børnene kan også
nynne og vi prøvede at en
voksen nynnede en sang, så ville
vi se, om børnene kunne gætte,
hvilken sang det var, det var der
faktisk et par stykker, der kunne.
Sylvester er ret glad for Lærke I.
og forstår da også at få hende
med på en titte - bøh leg, god og
sjov leg for de små.
Vigtig - Vigtig - Vigtig - Vigtig Vigtig - Vigtig Husk at lågen
imellem legepladsen og vejen
har en ekstra sikkerheds lås
ovenpå, som skal sættes ned
over lågen, vi har desværre oplevet, at børnene ellers selv kan skubbe lågen op ud til vejen. 🙈

Eksperimenter med is på legepladsen.
Se flere billeder fra ugen der gik lige her!

UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN
Uge 41 var præget af Høstfest.
Mandag
og
tirsdag
blev
forberedelserne gjort inden der onsdag var høstfest
med mad fra bål, hjemmebagte boller og stegte
strudsekødspølser.

Så der blev både bagt, snittet, hakket og rørt i den
store gryde med lækker efterårsgrækarsuppe.
Maden blev nydt i det gode vejr på græsplænen.

Mange var så vilde med suppen at en portion ikke
var nok. Som dessert fik alle en kop varm kakao,
varmet over bål.

Der blev også tid til lidt kreative udfoldelser.
Nogle malede fine billeder af træer i efterårsfarver.

Efterårsferie er lig med hygge og nærvær.

Når de store skolebørn kommer forbi bliver der tumlet igennem. Om det er børnehavebørn eller
skolebørn, der har det sjovest er ikke lige til at sige, men det beviser nok en gang at det fællesskab vi har
på Grønbjerg friskole og NaturMusen er helt unikt og noget vi altid må værne om.
Se flere billeder fra ugen der gik lige her!

GOD WEEKEND
KLAUS

