Nyhedsbrev
Uge 38 2020
Ugeplan uge 39:

Mandag

Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.10 – 13.15*

Tirsdag

Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.10 – 12.50*
Humlebier musik i multisalen. Kl. 8.10 – 8.40*
Myrer: på tur ud i det blå

Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 14.10*

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt 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
Onsdag var myrerne på en dejlig tur til Præstbjerg, hvor vi først gik hen til nogle
lange, fine, overdækkede borde, hvor vi stillede vores tasker fra os og spiste
lidt frugt. Efter det blev legepladsen indtaget. Vi rutsjede i et stort rør, gyngede
på mange forskellige og sjove gynger, kravlede i et udfordrende bjælkeklatrestativ, trampede på en larmende plade, holdt balancen på en bane af reb
og klodser, hyggede
i legehuset og legede gemmeleg i en hule i jorden.
Vi var på udstilling, hvor vi så hugorme, mus,
lyngfarver, en kæmpegedde og flyvende fugle under
loftet. Nogle børn fik en sludder med 4 pensionister på
tur, nogle fandt et par Karl Johan’er, og nogle snakkede
vældigt med en flok ældre børn, som dukkede op på
legepladsen, mens vi spiste madpakker.

Da vi havde spist, sang vi "Er du sur og trist så klap i
hænderne” og legede lidt mere, indtil Karsten kom med bussen og kørte os hjem til børnehaven

I skoven er der blevet lavet brombærmarmelade af
vilde brombær. Det kan være smertefuldt at plukke

bær fra de stikkende buske, men smager af nylavet
marmelade opvejer det hele.

Der blev også lavet forhindringsbane i skoven.

I skoven får man nemt lyst til at synge. Se videoklippet her:
http://naturmusen.dk/wp-content/uploads/2020/09/vlada.mp4
Se flere billeder fra ugen der gik her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821

NYT FRA VUGGESTUEN
I tirsdags var Nor, Astrid, Celina og
Sylvester til baby salmesang, det
var en rigtig god oplevelse med
sang og instrumenter som de fik
lov til at spille på, og så havde de
lavet en hule med stjernehimmel, og dertil blev der
sunget "Du som har tændt millioner af stjerner."
Selvom vi synger meget i vuggestuen, er det en
anderledes og spændende musik oplevelse. Vi kan
desværre ikke have alle børn med, så hvis I har
mulighed for selv at tage med er I velkommen, der
bliver en gang mere i oktober, og så vil de muligvis
arrangere nogle flere. Der bliver sunget børnesalmer og
andre børne sange med keyboard til.
I onsdags tog vi igen på en lille tur med madpakker med
4 børn, det blev også en god oplevelse i skoven, hvor
de glatrede, løftede på grene, kravlede under grene og
buske, de fandt også noget kridt og der blev malet
træer. Det der havde optaget Lærke I mest var, at vi
spiste på græsset, det snakkede hun meget om.

Om middagen hvor vi har de yngste inde, dem der har sovet formiddagssøvn, bliver der ofte sunget, kigget i
bøger, leget med bolde, leget og undersøgt forskellige ting. Se videoen her med en hyggestund i vuggestuen.

Fredag fejrede vi Sylvesters fødselsdag. Der blev hygget med
flag, sang, gave og kager.
http://naturmusen.dk/wpcontent/uploads/2020/09/20200914_071852.mp4
Se flere billeder her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821

EFTER EN HÅRD UGE ER DET ENDELIG WEEKEND!

