Nyhedsbrev
Uge 36 2020
Ugeplan uge 37:

Mandag

Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.10 – 13.35

Tirsdag

Larverne: fotograf 8.20
Humlebier musik i multisalen. Kl. 8.10 – 8.40
Myrer, frøer og humlebier: fotograf kl. 9.00
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.

SÆT

I KALENDEREN:

Fredag den 9. oktober kl. 15.30 – 17.00: Løvfaldsfest for vuggestuen, børnehaven og sfo’en.
Torsdag den 22. oktober kl. 19.00: Foredrag ved Rikke Yde Thordrup med titlen ”Moderne forældre skal gå kærligt
foran”.

NYT FRA BØRNEHAVEN

Sværdkamp i skoven: torsdag lavede frøerne og
humlebierne sværd i skoven. Resttræ fra den nye shelter
i byparken blev nemt til seje sværd. Da sværdene var
klar, gik kampene i gang. Jakob blev jagtet rundt i skoven.
Han kunne senere se på sit ur at det blev til små 3 km løb
med de små krigere i hælene.
Nogle var opfindsomme nok til at se at hvis man vendte
sværdet, kunne de også være et gevær.
Det afgrænsede område børnene må færdes i på egen
hånd, er ikke specielt stort. Alligevel kan man godt blive
en lille smule væk mellem træer og buske. De nye frøer
bevæger sig mere og mere hjemmevant rundt i området,
men når resten af skoven skal undersøges, må der
selvfølgelig gå en voksen med.

Tid til fordybelse og ro og omsorg.

Skolens fredagsidræt følges tæt af nysgerrige blikke.

HUSK OVERTØJET!
Sommeren er slut og vi skal nu til at vænne os til lavere temperaturer og mere regn. Da vi stadig er ude hver dag
mellem 7.30 og lukketid, er det helt afgørende for børnenes velbefindende at de altid har termotøj og regnsæt
(gerne 2 sæt) Det er ikke længere nok med sko og jakke. Langt de fleste dage er græsset vådt langt op ad
formiddagen selvom det ikke regner. Derfor skal alle have regnbukser på både på legepladsen og i skoven.
Også skiftetøj er en nødvendighed, så tjek lige skiftetøjet hver fredag, når det alligevel skal med hjem.
Se flere billeder her: ”aktuelle billeder”

Husk på tirsdag d. 8. sep. kommer der fotograf. Der vil være omfotografering og søskendefoto tirsdag den 6.
Oktober.
NYT FRA VUGGESTUEN
Vi har igen indført morgenmad i
vuggestuen (havregrød med mælk
til), vi serverer også
formiddagsmad og
eftermiddagsmad som består af
forskellig frugt og boller. Bollerne
er et kæmpe hit! Så meget at vi skal holde lidt igen for
ellers går det ud over madpakken til frokost, men
dejligt at de spiser godt.

Nu vi er ved madpakken, vil vi gerne opfordre til, at hvis
barnet har snacks med, at det så kun er en enkelt ting,
det går ofte ud over det sunde i madpakken, hvis der er
flere sukkerholdige ting med.

Tre børn var til babysalmesang i tirsdags, det var et
rigtig godt arrangement, med sang og leg, der bliver 2
gange mere, hvor vi tager nogle af de ældste børn med.
Forældre er også velkommen til at deltage med sit
barn, hvis I har tid og lyst.
Vi har stadig meget glæde af vores æbletræ på
legepladsen, som klatretræ og til smagsprøver. Aldrig
har vi haft så mange motorisk dygtige børn, som klatrer
et godt stykke op i træet, for at se om de så kan nå et
æble.

I tirsdags sagde vi velkommen til Emma vores nye
medhjælper, hun er allerede godt i gang, børnene vil
hende gerne, så det skal nok blive godt.
Så har vi jo sagt farvel til Ida, som fik farvelsang og to
gaver. Ida fældede en tåre og det var der også andre
der gjorde, men vi er sikker på at Ida kommer på besøg.
Vi sluttede af med en is, og det er jo altid dejligt.

Husk på tirsdag d. 8. sep. kommer der fotograf. Børnene
skal være her senest 8.20.
Der er omfoto og søskendefoto tirsdag den 6. oktober.
Se flere billeder her:
http://naturmusen.dk/?page_id=2821
GOD WEEKEND
KLAUS

