Uge 23 2021
Ugeplan uge 24

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: på tur til Spjald 08.05 – 12.00
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.00*
Humlebierne skal IKKE i sfo!
Myrer: på boldbanen
Humlebier: med 0. kl. på maskinstation i Spjald
Frøer: på legepladsen
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.00*

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.
NYE TIDER – NYE RETNINGSLINJER
Corona-epidemien er ikke ovre endnu, men det er
blevet noget nemmere med de nye lempelser.
Vi fjerner kravet om mundbind på legepladsen fra på
mandag, så nu kan du igen give dit barn en farvelkys.
Ind til videre vil vi fastholde proceduren omkring
aflevering udendørs af hensyn til afstandskravet, som
stadig er gældende.
I vuggestuen ændrer vi dog procedurerne til at 2 børn
nu kan afleveres samtidigt. Vi skal fortsat sørge for at
holde afstand og vis hensyn.
Pædagogisk kan vi vende tilbage til en ”normal”
hverdag, hvor børnegrupperne igen kan mødes på tværs
af vuggestuen, børnehaven og skolen. Vi er dog
opmærksomme på at denne ”normal-tilstand” ikke er
normal for børnene, da de allerede har levet en stor del
af deres liv med Corona-restriktioner. Men vi glæder os
til igen at dyrke fællesskabet på Grønbjerg friskole og
NaturMusen. - Det fællesskab som vi gerne vil kendes
på!
NYT FRA BØRNEHAVEN

Skovgruppen:
Mandag var vi på tur til
Spjald, vi kørte med bussen
fra børnehaven kl 8.10, vi
blev sat af ved stadion. Der var en lille legeplads
som vi startede med at lege på. Efterfølgende spiste
vi formiddagsmad og så gik turen op i byen, vi gik to
og to i en række, vi skiftede rundt undervejs så alle
prøvede at gå foran. De var så gode til at vente på
tur. De er jo bare så mega dygtige 🙂 Vi stoppede
op når der var et skilt og snakkede om hvad den
betød, stoppede op hvis der var hajtænder og
snakkede om dem. Vi snakkede om at når man går
på fortovet skal man holde hænderne for sig selv og
ikke plukke blade af hækken eller gå ind på andres

grund. Vi gik hen til Brugsen hvor Jakob gik ind og købte is til os, da vi ventede på Jakob, kom Inge (tidligere
pædagog her i børnehaven) Det var hyggeligt at se hende igen, nogle børn kunne godt huske hende. Et af
børnene kunne endda huske, at det var hende, der havde lært ham ”Sol, sol kom igen” 🙂 Vi gik tilbage
til stadion hvor vi spiste madpakker, vi kunne også nå at lege lidt mere på den lille legeplads. Inden vi tog
hjem, sang vi lidt forskellige sange og sluttede med at ligge os på græsset og slappe helt af. Det var en
rigtig god tur, det er en fornøjelse at tage på tur med jeres børn 🙂
Onsdag var vi på grunden hvor vi hyggede os, legede på bakken og lavede popcorn.
Torsdag lavede vi en solkikkert, så vi kunne se den
solformørkelse der indtraf kl. 11.28. Mange børn
var interesseret selvom det var lidt svært at begribe
at månen kunne gå ind foran solen. Men de fik syn
for sagen, da solkikkerten tydelig viste solen, som
først var rundt, pludselig manglede en lille bid.
Der var også nogle, der lavede perlearmbånd og
kæder.
I dag fredag var det endelig blevet tid til cykeldag
igen, og hvor har mange glædet sig helt vildt. det er
så dejligt at se så mange der har deres cykler med

og deres cykelhjelm, så dagen i dag har stået på fuld
fart på cyklerne 🙂

Myrerne
Onsdag
var vi igen
på tur til
stadion,
hvor vi kastede med hulahop-ringe, spillede fodbold og
sprang fra sansebrik til sansebrik. Et fint lille klækket
fugleæg blev nærstuderet, og der blev lagt puslespil på
tæppet.
Nogle af Myrerne mødte den generte Petra, Tyren Tyr
(som tror, han er en T-Rex), Zebra-Kurt (som kan gøre sig
usynlig og bor i Myretuen, hvor han driller de voksne) og
10 små frække dyr fra zoologisk have.
Se
en
lille
film
stadion
http://naturmusen.dk/?page_id=798

lige

her:

Vi nyder i høj grad at være på stadion, hvor der er højt til
himlen og masser af plads at boltre sig på. Der er tid til
og mulighed for sansning, fordybelse og nærvær i

børnehøjde, og Myrerne er super dygtige til at blive inden for det aftalte område, hvor de kan se de voksne og de
voksne kan passe på dem.
I løbet af ugen har vi også leget ude i det gode vejr, lavet popcorn over bål og haft besøg af vuggestuen. Og så har
vi forberedt næste uges leg…

Væske er vigtig
Vi oplever, at flere af børnene har saftevand/juice med i
drikkedunkene. De har svært ved at slippe tanken om
drikkedunkens indhold, og de har svært ved at justere
mængden af væske, de indtager. Det betyder flere ture
til henholdsvis køleskabet og toilettet, og i den
forbindelse afbryder de gang på gang den leg, de er med
i, hvilket kan have stor betydning for deres relationer.

Derudover mætter juicen/saftevandet, så de ikke kan
spise den mad, de har brug for, for at kunne holde til en
dag i børnehaven.
Børnene skal have ganske almindeligt vand med i deres
drikkedunke.
Husk i øvrigt at tjekke om der er navn på både drikkedunk
og madkasse.

NYT FRA VUGGESTUEN
Vi har en del børn, som har svært ved at vente på tur, altid vil være den første og bestemme.
Derfor øver vi det bl.a igennem sang “ Oppe i luften der flyver en fugl” eller sangen “Ude på det
store hav sejler der et sejlskib” papegøjen eller skibet skal så gives til det næste barn, hver gang
sangen er færdig.
Vi øver det også med legetøj, når et barn vil have f.eks.
bilen, som et andet barn sidder i, så må barnet vente
eller finde noget andet, og selvom barnet skriger højt,
holder vi fast, det er en utrolig vigtig læring, at barnet
finder ud af, at det ikke får det, selvom det skriger højt.
Vi har været på besøg i børnehaven, da vi har to børn,
som skal starte der til august, en god måde at blive lidt
tryg ved det. Børnene synes også det er spændende
med nye ting og lidt forandring.

Vi har også været på flere ture i det grønne, super
hyggeligt og børnene nyder det, de undersøger hele
tiden, mærker på sten, grene og vand, løber op og ned,
puster til mælkebøtter og nyder at være afsted en lille
gruppe med en voksen.

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

GOD WEEKEND
KLAUS

