Nyhedsbrev
Uge 44 2020
Ugeplan uge 45:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.10 – 12.50*
Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.10 – 12.50*
Myrer: på tur ud i det blå
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 14.10*
9.30 – 11.30 Fotograf, omfoto/søskendefoto**

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.
**Odense skolefoto kommer igen fredag den 6. november. Hvis man ønsker sit bar fotograferet, er det forældrene,
der følger børnene i gymnastiksalen.

SÆT

I KALENDEREN:

Forældre-fyraftensmøde i børnehaven og vuggestuen er aflyst grundet Corona-situationen!
JULEFERIE
NaturMusen har lukket fra den 24. december til den 3. januar. (Skole har lukket fra den 19. december)
Jeg har i den forbindelse brug for at kende til pasningsbehovet i ugen op til jul. Dvs. den 21., 22.
og 23. december.
Som det altid er tilfældet omkring ferier, har det stor betydning, at jeg kender pasningsbehovet,
så jeg kan afstemme bemandingen så præcist som muligt. Jeg vil gerne opfordre til, at man
afsøger sig muligheder for at give sit barn fri en eller flere dage, da det kan frigive personaletimer
til hverdagen, hvor der er behov så mange voksne som muligt.
NYT FRA VUGGESTUEN
I denne uge har vi leget med nye
puslespil, som vi har fået af Astrid
og Ida (vasket og afsprittet) 👍
det er altid spændende med noget
nyt, og børnene har nydt at lave dem. Vi har holdt 2 års
fødselsdag for Jonathan, som fik en gave, den blev han
rigtig glad for.

Jonathan havde flødeboller med, så der blev guffet og
sagt "mere", men vi voksne synes en til hver måtte være
nok, det var børnene nu ikke helt enige i. Men sådan
blev det 😊

Køkkenskabet er altid et hit for de yngste børn, der er
børn inde i skabet, så der bliver leget gemmeleg,
kravlet ud og ind, lågen bliver åbnet og lukket og sådan
bliver der eksperimenteret.
Vi har hele dagen godt besat med børn fra tidlig
morgen til lukketid. Så derfor vil vi forsøge at komme
på tur med tre - fire børn hver dag efter frugt, så både
dem på turen og dem hjemme på legepladsen får mere
kvalitetstid og nærvær med en voksen og få børn. Den
tredje voksen tager sig af de små som står op af
formiddagssøvnen og en skal puttes.
Da vi skal være ude så meget som muligt, pga. Corona
bliver der ikke mange aktiviteter indenfor. Vi har også
fået hjælp af Nanna fra 9.klasse som kommer to
morgener kl.7 og to eftermiddage, om eftermiddagen
skal hun hjælpe med rengøring osv. De andre
morgener kommer der en voksen kl. 6.15 og så har vi
sat en voksen på kl.7.15, det er for at tilgodese de
mange tidlige morgenbørn.

Nu har corona igen spændt ben for vores forældremøde, så derfor vil vi gerne opfordre til, at hvis I har spørgsmål
til hverdagen eller andet, at I kommer til os, så vil vi forsøge at fortælle om det i fredagsbrevet.
NYT FRA BØRNEHAVEN
Mandag: Mens Frøer og Humlebierne var på gåtur ad den gamle jernbane,
lavede Myrerne lidt dans/gymnastik. Vi fik øvet bla. balancen. Vi hoppede, løb
og legede forskellige dyr.

Efter mange dage i med regn fra morgen til aften, er
udetøjet i den grad blevet afprøvet.
Fredag trak vi dog indendøre, hvor der blev hygget med
leg i glassalen og biograf i børnehaven.
Der blev vist både ”Pingu”, ”Thomas tog” og ”Mor muh”.

Sådan kan der se ud i garderobe lige for tiden. →
Så meget tøj, både vådt og tørt, kan være sin sag at
holde styr på.

http://naturmusen.dk/?page_id=2821
GOD WEEKEND
KLAUS

