Uge 2 2021
Ugeplan uge 3

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.45*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 14.00*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 13.15*

*Bussen kører kl. 8.05, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.
PERSONALENYT
Der sker flere ting på personalefronten i den kommende tid.
På mandag starter Nikolaj Nygaard som ny medhjælper i vuggestuen. Vi glæder os til at byde ham velkommen.
Sofie skal starte på pædagoguddannelsen og har sidste dag hos os på næste fredag. Efter 2½ år i NaturMusen, vil vi
gerne sige tusind tak for din indsats her.
2. februar vender Emma Bune så småt tilbage til NaturMusen. Hun bliver tilknyttet vuggestuen.
Vi kommer ikke uden om igen at tale Corona i dette nyhedsbrev.
Som bekendt har vi igen måtte skærpe retningslinjerne omkring begrænsning af smitte.
Generelt har forældrene taget godt imod den nye tiltag, men personalet må dog af og til minde nogle om reglerne.
Der skal bæres mundbind på legepladsen.
Afleveringen skal foregå med to meters afstand til både andre forældre og personalet. Derfor skal tasker m.m.
sættes på trappen, hvorefter personalet tager dem herfra.
I de mørke morgentimer kan det være svært for personalet at se om der står nogen udenfor, så bank på eller brug
den nye ringeklokke, så kommer vi. (lad venligst være med at tage i dørhåndtaget selv)
I vuggestuen er det stadig tilladt at kommen indenfor, men der må dog max. være én forælder i garderoben ad
gangen. Det kan give udfordringer, hvis der er flere der afleverer samtidig. Min opfordring til forældrene er, at man
enten kommer i så god tid at man har tid til at vente lidt, eller at man venter lidt med at aflevere, hvis man har
mulighed for det. Der kommer rigtig mange omkring kl. 7.00, hvis man har mulighed for at vente til kl. 7.30, vil det
kunne hjælpe de forældre, der skal hurtigt afsted på arbejde.
Når der afleveres, må man gerne tænke over hvor lang tid, der bruges på afleveringen. Der skal selvfølgelig være
tid til at sige ordentligt farvel til barnet, men vær opmærksom på om der står nogen uden for døren og venter.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle forældre. Det kan mærkes at alle tænker over, at holde børnene
hjemme hvis de kan, eller give dem kortere dag. Det er
også anbefalingen fra sundhedsmyndighederne.
Jeg vil stadig gerne have besked om hvorvidt barnet
holder en fridag eller bliver hentet tidligere.
NYT FRA VUGGESTUEN
I denne uge er der leget meget i
hule under bordet, det er altid sjovt
at kravle ind i hulen og kigge ud
gennem vinduerne og sige Hej eller
se mig til dem udenfor. Det er bare
en sjov leg at kravle ud og ind og gemme sig, og her kan
alle være med uden ret mange konflikter.

Vi har hængt nogle fastelavnskatte op i lamperne, og det er bare noget børnene snakker om og lægger mærke til
lige med det samme, og i ugens løb er der også lavet flotte masker med fjer, som også hænger i lamperne.
Børnene er stolte og peger på dem de har lavet.

Der bliver slædet både ude og inde, en dag tog vi et vattæppe og slædede rundt på gulvet imens vi sang " Se, se,
se i nat er faldet sne, her kan børnene finde ud af at sidde mange sammen, grine og have det sjovt, det er kun
hårdt for den voksne at slæbe rundt med læs på.
Bagefter legede vi spøgelser ved at gå under tæppet og pludselig komme frem og sig "whau" her sang vi også en
sang om " Spøgelserne kommer skynd jer væk" det var også en leg hvor alle kunne være med på en gang.
Så ville vi prøve, at børnene på skift skulle op og have en gyngetur i vattæppet, det er godt for at stimulere
balancesansen. Men hold nu op det skal vi vist øve lidt på, det med at skiftes, det endte i skrig og skrål, flere ville
prøve på en gang, så det blev vi nødt til at droppe.
På næste fredag stopper Sofie, da hun vil til at læse til pædagog. Vi vil savne Sofie, men godt for hende at komme
videre. Derfor har vi ansat en ung fyr, som hedder Nikolaj, han starter på mandag, så i næste uge bliver der lidt
overlapning, så han kan komme godt i gang.

Vores bøger er blevet noget slidte af afspritning og af at blive tygget på. Derfor vil vi gerne høre om der er nogen,
der ligger inde med papbøger for 0 - 3 år.
Se flere billeder her:
http://naturmusen.dk/?page_id=2821

NYT FRA BØRNEHAVEN
Snevejret blev nydt i
fulde drag af både
børn og voksne.
Mange gjort sig de
første erfaringer med
sne og is. Der har
stort set ikke være sne de sidste to år, så mange 4årige
kan ikke huske, hvad sne er. Det blev der heldigvis rette
op på i denne uge. Blandt andet tirsdag væltede sneen
ned i store totter og legen var straks i gang.

Der er blevet kælket på bakkerne ved legepladsen og på
grunden. Frøerne og humlebierne var mandag på en
lang gåtur forbi kirken og videre omkring det gamle
teglværk. Turen var en god anledning til at øve
trafikregler og bruge både øjne og øre for at orientere
sig.
Det var en lang tur for nogen, men alligevel en god
måde at holde varmen på.
Tirsdag var de på grunden, hvor kælketure og
hulebyggeri blev afløst af nybagte pandekager.
En gammel vandrutsjebane blev omdannet til en stor
kælk til mange børn. Det er bare ekstra sjovt når man er
sammen! Se videoen på facebook, hvor hele 11 børn tog
en tur på samme ”kælk” https://fb.watch/316fOjrrI2/
For specielt myrerne har kulden været lidt for meget. Så har der heldigvis været mulighed for at lege inde. Der er
blevet sunget og spillet, spillet spil og læst historie.

Multisalen er også en god mulighed for lidt bevægelse, når kulden bliver for slem.

Torsdag fik vi besøg af Emma. Børnene blev rigtig glade
for at se hende igen og jeg er sikker på at hun også var
glad for et gensyn med alle de glade og dejlige børn.

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

GOD WEEKEND
KLAUS

NYTÅRSHILSEN FRA BESTYRELSEN
Så fik vi lagt 2020 bag os og har taget hul på 2021.
Desværre blev starten på 2021 i samme regi som da den stod på juleferie - Udfordrende
hjemmeundervisning og med svære vilkår for fællesskab og alt det andet der binder vores unger, og os
andre omkring Grønbjerg Friskole, sammen.
Nødundervisning, som undervisning hver for sig er - er nogle rammer der udfordrer både store og små i
dagligdagen. Der arbejdes intenst fra ledelsen og personalegruppen med at få skabt gode rammer og
muligheder for vores børn - både på det faglige og på det menneskelige plan, at få tilgodeset så mange
aspekter som muligt i denne svære og anderledes hverdag. Er der noget du som forældre undres over
eller mangler svar på, så tøv ikke med at til tage dialogen med den enkelte klasselærer eller faglærer,
således i sammen kan finde svar, forståelse og eventuelt løsninger.
Vi glæder os til at få dørene åbnet igen, og til at vi kan mødes og pleje fællesskabet, relationer og
fagligheden.
Rigtig god weekend til jer.
På vegne af bestyrelsen
Per Thomsen

