Uge 47 2020
Ugeplan uge 48:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.05 – 12.50*
Myrer laver hemmeligheder hele ugen
Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.05 – 12.50*
Myrer: på tur ud i det blå
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 14.10*

Juleklippedag for børn i NaturMusen og på skolen (OBS. Ikke for voksne!
*Bussen kører kl. 8.05, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.

)

JULEKLIPPE-/JULEHYGGEDAG
På fredag har vi jule-klippe-hyggedag i vuggestuen og børnehaven.
Det kommer sikkert ikke bag på nogen at vi i år er nødt til at ændre konceptet. Derfor bliver det sådan at personale
klipper og spiser æbleskiver sammen med børnene. Måske får de lavet noget pynt, der kan tages med hjem eller
hænges op i NaturMusen.
NYT FRA VUGGESTUEN
I denne uge kom vi så igen i
gymnastiksalen, vi kan dog ikke
bruge redskaberne derover uden
at vaske og spritte dem af efter
brug, og det er for tidskrævende
for os, så vi tog nogle bolde med som vi legede med,
sang nogle sanglege og bare løb rundt i salen, børnene
nød det, så det var en dejlig tur. Det vil vi nok gøre
fremover hver tirsdag.

Byparken blev også brugt til en tur, hvor de som altid
trampede i vand og kastede med sten, Lærke I fandt et
lille stykke mursten og så sagde hun: Her er en mursten
hvorefter hun tog en anden sten og sagde, her er en
far-sten, selvfølgelig skal der både være en mor og en
far 😆

De kravlede også op og ned ad skrænterne og øvede
balance, på et tidspunkt var der en der lagde sig ned, og
ret hurtigt lå fire børn ved siden af hinanden.

Vi synger tit "Bamse og kylling gik sig en tur, og
pludselig, pludselig sagde det bum" når vi synger bum
skal man sætte sig ned. Først går vi rundt med
hinanden i hænderne, det er de blevet ret gode til, og
de synes det er sjovt, når der bliver sunget bum og så
ned på numsen.
Personalet har været lidt kreative og har lavet et lyd
projekt med dåser, det blev indtaget og afprøvet med
stor gejst, dåserne har forskellige lyde, de sidder med
en ske og slår på dem og afprøver lydene. Spændende
at se hvor optaget de er af at prøve noget nyt og
eksperimentere med lyde.

Historien om de tre bukkebruse og trolden under
broen fanger børnene hvergang. Og det gør ikke noget
at trolden spilles af en abe.

Se flere billeder her
http://naturmusen.dk/?page_id=2821

NYT FRA BØRNEHAVEN
Børnene har fået hver deres indkøbsnet, som skal bruges til alt det våde tøj, der
skal med hjem. Mange har allerede haft dem med hjemme. Vi gør opmærksom
på at posen skal med tilbage til børnehaven, så den kan bruges igen næste dag.

Vores mål med posen er, at vi
bedre kan holde styr på
overtøj/skiftetøj, og at vi kan
reducere brugen af plastikposer og
affaldssække.
Myrer, frøer og humlebier har
hygget sig sammen i denne uge, og
vi har både leget ude og inde.

I Glassalen og Bikuben har der været glade gensyn med
legetøj, og konstruktionslege med magneter og andre
byggematerialer har været et hit.

Et par gange har vi lånt en soundboks på skolen, som vi
har stillet op på legepladsen, så vi kunne høre høj musik
trods regnen. Vi har lyttet, sunget og danset til
Skomagerpolka, I en skov en hytte lå, Op å stå, Bom tjikke
bom og mange andre sange. Vi har hoppet, danset vildt
og fået varmen til Magtens Korridorer, og vi har slappet
af til Det flyvende tæppe. Sidst, men ikke mindst, fik
julesangene gjort deres indtog.
Børnene var vildt fascinerede af Soundboksen. Der blev
trommet på den, knapperne blev studeret - og vi var
næsten enige om, at det kun var de voksne, der måtte
skrue op og ned 😊

Tirsdag aften havde personalet en lille teambuilding øvelse hvor de fremstillede tromme og en farverig kuglebane i
genbrugsmaterialer. Den tog børnene hurtigt til sig, bar rundt på og legede med.
EN STOR TAK
I denne tid vil vi fra tid til anden løbe ind i at personalet må blive hjemme, hvis der er mistanke om Corona. Det må
vi selvfølgelig gøre for at begrænse en eventuel smitte.
Jeg vil gerne sige jer tak for hjælpen i denne uge. Mange havde fundet muligheder for at give børnene en kortere
dag eller finde alternative pasningsmuligheder torsdag og fredag, hvor vi var nede med 4 mand.
Vi fik Sabrina Jespersen fra Spjald til at komme som vikar. Og som altid, når der kommer nye folk i huset, er børnene
rigtig gode til at bruge den nye voksne, så denne hurtigt føler sig taget godt i mod. Tak til for hjælpen Sabrina. Vi
ses måske igen.
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821
GOD WEEKEND - KLAUS

