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Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Vi optager film til drama.
Humlebier: trin for trin
Alle: fortælletime
Alle: fortælletime, Vi fejrer fødselsdag for Noah, Frøerne + en gruppe myrer yoga
Dramaforestilling. Vi ser generalprøven kl. 11.00 aftenforestillingen er kl. 18.30
Legtøjsdag – alle må medbringe et stykke legetøj.

PERSONALENYT
På mandag starter Jakob Blindkilde som ny pædagogmedhjælper i NaturMusen. Han er ansat frem til sommerferien.
Vi glæder os til at tage imod ham og ser frem til et godt samarbejde.
Emma er så småt ved at takke af for at gå på barsel. Hun har sidste arbejdsdag onsdag i uge 7.
”Der er indgået en aftale mellem Grønbjerg friskole og Lenette om, at hun fratræder sin stilling i NaturMusen.
Lenette har haft sin sidste arbejdsdag. Grønbjerg friskolen siger tak for samarbejdet og ønsker hende held og
lykke fremover”.

UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN
Vi er ved at være klar til
optagelserne til sangen om de
voksne, der griner.
De sidste paphoveder er malet og det grønne papir er
hængt op så på mandag kan vi optage sangen, som vil
blive en del af dramastykket.

En farlig sandtrold!

Tegn og gæt i sand.
Børnene har opfundet deres egen version af spillet
”tegn og gæt”. De skiftes til at skrive/tegne i sandet og
tale om hvad de tegner. De er rigtig gode til at vente
på tur og lade hinanden komme til.

Bålmaden gøres klar!

I dag fredag havde Lukas sidste dag i
NaturMusen. Han skal nu til at gå i
Børnehave i Spjald. Vi ønsker ham held
og lykke.

Se flere billeder fra ugen der gik her

NYHEDER FRA LARVERNE
I denne uge i salen blev børnene trukket
rundt på tæppefliser med et sjippetov, flere
ville prøve at trække hinanden, det kræver
noget samarbejde, men flere kunne klare det.
Se video her!
Vi har øvet kaninsangen og leget den med ører og hale
på, så vi var klar til, når Klaus skulle filme os, det gik
også med hop og dans og meget aktivitet, men sådan en
formiddag bliver også noget urolig, fordi der sker så
meget med opstilling af remedier, lærred, kamera og så
er vi bare mange på stuen på en gang. Men vi er med og
er en del af fællesskabet med dramaugen.
Sangen kan høres på Youtube her!
Vi får ofte besøg af Jonathan voksen fra SFO' en, på
denne måde bliver han lidt kendt for de børn som en
gang imellem er her sent på dagen, for kl.16.15 lukker
vuggestuen og så skal de ned til Jonathan. En dag legede
han gemmeleg med dem til stor fornøjelse.
En dag ved frokost siger Ida voksen til Lærke, vi skal da
hvis ha' snakket med din mor om, at du ikke er så vild

med det pålæg. Hvortil Asger siger, vi skal også ha'
snakket med min mor om, at jeg skal have flere
mælkesnitter med 😊
Se flere billeder fra ugen der gik her
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