Nyhedsbrev
Uge 35 2020
Ugeplan uge 36:

Mandag

Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.10 – 13.35

Tirsdag

Humlebier musik og fortælling i salen. Kl. 8.10 – 9.30 (derefter i skoven.)
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.50
Myrer: på tur ud i det blå kl. 8.30 – 12.00

Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 14.10

*medbring rygsæk med drikkedunk, formiddagsmad, frokost, et lille håndklæde og skiftetøj.
MORGENMAD OG FRUGTORDNING
Som jeg tidligere har skrevet, genindføres morgenmad og frugtordning fra september.
Det er altså først på tirsdag den 1. september der igen tilbydes morgenmad og frugt.
Som bekendt er vi stadig i en fase, hvor der er ekstra fokus på hygiejne. Derfor vil frugtordningen foregå lidt
anderledes en førhen.
Om formiddagen vil børnene kunne vælge mellem æble, pære eller banan. Derudover tilbyder vi et stykke brød i
for af boller, knækbrød, pølsehorn, pizzasnegle eller lign.
Fødevare må kun håndteres af personalet. Derfor vil rutinerne omkring frugt være følgende: frugten skæres og
deles ud af den voksne. Derudover vil brødet også blive delt ud. Børnene skal stadig bruge deres egne drikkedunke
til alle måltider.
Om eftermiddagen kan vi ikke tilbyde frugt. Derfor beder vi om at madpakken bliver lidt ekstra stor, så der er noget
at finde frem om eftermiddagen. Der må dog gerne pakkes i to forskellige pakker. (Husk tydeligt navn på alle kasser
og drikkedunke!)
Der vil ikke serveres mælk til madpakkerne!
I vuggestuen vil frugten blive serveret på samme måde som før Covid-19 da personalet altid håndterer og serverer
børnenes mad.
Morgenmaden bliver serveret mellem 6.15 og 7.15. (jeg vil gerne opfordre til at man spiser hjemmefra, hvis det er
muligt)
I børnehaven tilbydes havregryn og cornflakes med mælk. Dette bliver også udelukkende håndteret af personalet.
I vuggestuen tilbydes der også havregrød.

NYT FRA BØRNEHAVEN
Tirsdag formiddag var
myrerne på tur til
Ringkøbing Fjord.
Da vi havde siddet på
et
langt
bordbænkesæt og
spist
frugt, fulgte vi en sti
ned til vandet. Først skulle vi ned ad en bred trappe med
mange trin, så det var med at holde tungen lige i munden
og tage et skridt ad gangen. Lidt efter mødte vi en stor
figur - Historiebæreren - som vi fik en fin snak om.
Ved vandet tog vi os god tid til at kaste sten, grene og

tang ud og gætte på/se efter, hvad der vil flyde, og hvad
der vil synke.
Ude i vandet var der et par surfere, og da vi senere fandt

et gammelt, defekt surfbræt ved klubhuset, måtte det
prøves af.
Vi nåede også at plukke og spise brombær, lege i det udendørs omklædningsrum, klatre på store sten, undersøge
en hule i buskadset, høre historien om De 3 Bukke Bruse og lave en Solhilsen. Se denne video med børneyoga.
Vi øver os i at gå hånd i hånd og på række, så vi kan passe godt på hinanden, når vi er på tur - og vi øver os i at
komme, når de voksne kalder og laver ”indianerlyde” 😊
Se flere billeder her: ”aktuelle billeder”

NYT FRA VUGGESTUEN
Vi har holdt 1 års fødselsdag først i fredags for Magnus og i mandags for Lærke G., der blev
hygget med fødselsdagssang, hurra og lidt godt til maven, stort Tillykke til dem.

Fire børn var i Byparken, og hold nu op hvor de nød at plaske i vandpytter, de blev da også lidt våde, selvom de
havde regntøj på, men de hyggede sig.

Vi har igen fået lidt gang i sanglege, "Bamse og Kylling
gik sig en tur", som er et stor hit, og på legepladsen har
vi leget tog sang, " Vi ska' kør' med tog langt, langt
bort" hvor vi så kommer til en by, hvor vi skal hoppe,
klappe, flyve, osv. dem der kan og har lyst er med,
andre kigger på.
På tirsdag er vi inviteret til babysalmesang, vi tager 3-4
af de ældste børn med.
I næste uge skal vi jo desværre sige farvel til Ida, det er
vi kede af, håber hun kommer og besøger os. Vi ønsker
det bedste for Ida fremover.
Se vores lille video, når børn selv læser og synger.
Se flere billeder her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821
GOD WEEKEND
KLAUS

HILSEN FRA BESTYRELSEN:
Kære alle
Bestyrelsen har været samlet for første gang siden generalforsamlingen. Vi var med til et opstartsmøde med
personalet, hvor temaet var samarbejde og i tirsdags havde vi vores første ordinære bestyrelsesmøde. Vi er glade
for at fortsætte som bestyrelse og arbejde videre med det, vi allerede har været i gang med. Vi har desuden snart
en "strategidag", hvor vi vil gå lidt mere i dybden med bestyrelsesarbejdet for det kommende år. Der er fokus på
fællesskabet blandt børn, forældre og personalegruppen og også samarbejdet med foreningerne i byen.

Det at være en del af en friskole er et tilvalg af fællesskabet. Vi har derfor en kontaktpersonsordning, der betyder
at der til hver klasse er tilknyttet et bestyrelsesmedlem som blandt andet er ansvarlig for at kontakte de nye
familier, der kommer til skolen.
Vi vil gerne dyrke fællesskabet; i lyset af covid-19 retningslinjer vil vores arbejdslørdag dog være lidt anderledes.
Følg med i fredagsbreve/mails og på hjemmesiden, hvor der vil komme info omkring tilmelding. Datoen er fortsat
sat til 19/9. I efteråret nærmere bestemt uge 43 håber vi at kunne invitere på et spændende foredrag om
forældreskab - mere om det senere.
De bedste hilsner bestyrelsen

