Nyhedsbrev
Uge 45 2020
Ugeplan uge 45:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.10 – 12.50*
Myrer laver hemmeligheder hele ugen
Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.10 – 12.50*
Myrer: på tur ud i det blå
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.
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.
Jeg har brug for tilbagemeldinger på pasningsbehovet den 21., 22. og 23 december.
Send mig en mail (info@naturmusen.dk) eller giv personalet besked senest fredag den 20. november.
Man kan kun får passet sit barn, hvis man er tilmeldt pasning de pågældende dage!
PÆDAGOGISKE LÆREPLANER
I lørdags lagde personalet sidste hånd på udarbejdelsen af ”den styrkede pædagogiske læreplan”
Resultatet af anstrengelserne kan ses på hjemmesiden lige her!
Den pædagogiske læreplan udgør grundlaget for arbejdet i NaturMusen og er værd at kigge igennem for at blive
klogere på nogle af de overvejelser, der ligger til grund for NaturMusen pædagogiske indhold.

NYT FRA VUGGESTUEN
Selvom vi i sidste uge skrev, at vi ville forsøge at komme på tur hver formiddag, kunne det
først på ugen ikke lade sig gøre pga. sygdom. Men så blev der leget på legepladsen i de
mange blade, og sunget " Uh hvor det blæser og bladene falder".

Torsdag kom vi så afsted endda med to grupper. Den ene gruppe var på stadion, hvor der blev undersøgt og løbet
rundt, den anden gruppe var i skoven ved fodboldbanerne.
Dejligt at se hvordan børnene bare nyder at undersøge grankogler, grene, kigge op på de høje træer og udfordre
motorikken i den ujævne skovbund. Børnene øver balance mange steder, på fortovskanten når vi går og over et
lille plankeværk. At løfte det ene ben og holde balancen på det andet, kan være en udfordring.
Når vi skal på legepladsen eller på tur, er vi begyndt at øve, at børnene skal sidde ved døren og vente, til en
voksen også har fået tøj på. Så kan vi gå ud. De er ved at være ret gode til det.
Klaus kom ind og hjalp os en dag. Han fandt guitaren
frem og der blev sunget en "Kamelsang" med snork,
pist og prust, der var damer med høje stemmer og
mænd med dybe stemmer. Skønt at se hvor
optagede børnene blev af en ny sjov sang.
Vi har en del konflikter imellem børnene, og også når
der bliver stillet et krav fra en voksen. Vi forsøger at
hjælpe barnet ved at sætte ord på det der sker og på
deres følelser. F.eks kan et barn ikke bare tage det et
andet barn leger med selvom lysten er der, så kan
det godt være barnet græder højt, fordi barnet vil
have det, det er ok at blive vred og ked af det, men
det ændrer ikke på at barnet kan få det. Barnet må

lære at vente, eller spørge det andet barn om at låne det, bliver der sagt nej, må det respekteres. Det kan være
hårdt men en utrolig vigtig læreproces.
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821
NYT FRA BØRNEHAVEN

Naturens gang
Da vi for 14 dage siden lagde kadaveret fra det rådyr, der blev pelset i
skovbunden, var det frisk og lyst. I mandags var børnene forbi for at se hvad
naturen kan nå på kun to uger. Stort set alt kød var væk. Der var et væld af
maddiker og knoglerne så spredt rundt om det træ dyret var blevet lagt ved.
Allerede tirsdag var
maddikerne væk og
det samme var ribben og kranie. Det er utrolig
fascinerede at følge naturens gang og bevidstheden om
liv og død er noget børn sagtens kan forholde sig til, og
noget som kan skabe grobund for gode snakke.

Vi leger cirkus
En dag på legepladsen legede vi en leg, hvor vi skulle
forestille os at vi var et cirkus, hvor alle dyrene og artisterne var forsvundet. Derfor skulle børnene optræde som
hunde, der viser poter, heste der skal springe over en pind og linedansere på en tynd snor.

Humlebier
Fredag var humlebierne samlet i bikuben, hvor vi fik en lille snak om at de skulle til at samles, så vidt det er muligt,
et par gange om ugen med Betina. Vi vil lave en masse forskellige ting, såsom at tegne, lave små opgaver, øve os i
at sidde stille og koncentrer os, vente på tur, hjælpe hinanden osv.
Fredag skulle vi farvelægge en tegning, hvor der var tal på tegningen. Nr.1 skulle være brun, nr 2 skulle være grøn
osv.
De var megagode! De var så gode til at koncentrerer sig og hjælpe hinanden.

Frøer
Fremadrettet skal der igen være troldeskole for frøerne, når vi er i skoven. Her skal vi lege, lave små opgaver og
konkurrencer og meget mere.

Myrer
Myrerne skal arbejde med hemmeligheder i næste uge og hvad det er…. Er en hemmelighed!

Tørre børn leger bedst.
Når bare tøjet er i orden kan man sagtens have mange gode og glade timer udendørs, selvom det regner.
Børnene kommer af og til våde hjem, men vi gør hvad vi
kan for at tjekke om fødderne er våde eller kroppen er
blevet kold og skifter så tøjet så snart det er muligt.
Nogle forældre oplever fra tid til anden at man pludselig
har fået et par regnbukser, der ikke er barnets med
hjem. Eller at flyverdragten er blevet forbyttet med en
anden. Det er en udfordring for personalet at holde styr
på så meget tøj i garderoben og der kan ske fejl, men
det er selvfølgelig en stor hjælp, hvis der står tydeligt
navn i tøjet. ( www.navnelapper.dk ) er en oplagt
mulighed for at sætte tydelig markering i såvel støvler,
som handsker eller bukser.
Så længe Corona-situationen ser ud, som den gør lige nu, er det et vilkår vi må leve med, men vi sætter helbredet
frem for alt og lader børnene blive udendørs i så høj udstrækning som muligt. Hellere lidt bortkommet tøj end et
sygt barn!
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821
GOD WEEKEND
KLAUS

