N YHEDSBREV
Uge 39 2021
Ugeplan uge 40

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Yngstegruppen: Halloween værksted hele ugen
Ældstegruppen: skov kl. 08:05 – 12.00*
Ældstegruppen: skov kl. 09:00 – 12.00*
Humlebierne musik med 0. og 1. klasse.kl. 08.10
Ældstegruppen: skov kl. 08:05 – 12.00*
Ældstegruppen: skov kl. 08:05 – 12.00*

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.

NYT FRA BØRNEHAVEN

Ældstegruppen
Mandag var vi i skoven hvor
nogle var på gåtur med
Klaus, andre legede, tegnede
og gyngede. Der blev også lavet lidt videre på
hulen😀
Mens vi var i skoven havde Morten bygget et nyt
legetøjskøkken til legepladsen, det har skabt mange
gode lege.
Det har været en våd fornøjelse her sidst på ugen.
Torsdag var ældste gruppen i gymnastiksalen hvor vi
legede forskellige sanglege, fangeleg, og "Hvad er klokken hr løve" der var tid til fri leg, hvor boldene blev
fundet frem. Vi sluttede af med lidt afslapning efter der havde været fuld fart over feltet.

Efter madpakke gik vi på legepladsen, der gik dog ikke
lagt tid før alle børn var drivvåde, så vi gik ind og fandt
film frem i 0-1 klasse🙂
Fredag har humlebierne haft trin for trin sammen med
Betina, vi har snakket om følelserne, hvordan man ser
ud når man er glad, sur, ked af det osv. Det er en rigtig
god øvelse, bare det at skal sidde på en stol i længere tid
og lytte og holde fokus. Vente på tur, og øve sig i at
snakke foran andre. De er gode, øvelse gør mester.
Frøerne har hygget med Signe i glassalen, med at tegne
og leg.
Yngstegruppen
I denne uge har yngstegruppen hjulpet Morten med at samle vores nye udendørs legekøkken. Selvom der
jævnligt var en myldrende arbejdsmyre eller to, som stak af med den skrue eller køkkendel, myren bare
lige skulle holde for Morten et øjeblik, endte vi med at have det fineste køkken ved siden af sandkassen.
De hjemmelavede rasle-instrumenter er blevet malet færdige, så de nu er klar til brug. Der er lavet fine
billeder af træer med efteråret nedfaldne blade sat på. Vi har talt om efterårets vejr og farveskift, og vi
har sunget, leget og hygget os.

Vi har også haft vuggestuen på besøg på
legepladsen. De er meget optagede af vores
instrumenter, og det nye legekøkken var absolut
også tiltrækkende. Samme dag plantede vi lyng i
vores krukker, så det fik de også lov til at være med
til. Du kan se billeder og film fra dagen her:
https://instagram.com/naturmusengronbjerg?utm_medium=copy_link

Vi har foreløbig planlagt for uge 40, 41 og 44.
Uge 40, onsdag: Halloween værksted
Uge 41, tirsdag og onsdag: Halloween værksted
Uge 44, tirsdag og onsdag: Tema: Bæredygtighed. Vi lærer om kompostering.

Aflevering og afhentning

Fra mandag vil det igen være muligt for jer som forældre at komme i garderoben om eftermiddagen, når
I henter jeres børn.
Det skal understreges, at dette - både morgen og eftermiddag - kun gælder garderoben og ikke resten af
huset, da det er vores erfaring, at det skaber mere ro til de børn, som er i gang med en leg, at de ikke
bliver forstyrret af voksne udefra.
Vi henstiller til, at opholdet i garderoben bliver kort, så der ikke opstår ”trafikprop”.
Ved aflevring om morgenen forventer vi, at I som forældre hænger barnets overtøj, termotøj og regntøj
på krogen i barnets rum, lægger skiftetøj i kassen og eventuelle bamser og sutter i skabet.
Vi vil gerne minde om, at garderoberummet skal tømmes helt hver fredag!
Medbragt legetøj
Børnene må ikke medbringe legetøj - telefoner, læbestifter, bolde og andet - i børnehaven, medmindre
det er meldt ud, at vi holder legetøjsdag. Det medbragte legetøj virker forstyrrende på børnehavens leg
og aktiviteter, og vi kan dertil ikke tage ansvar for de medbragte ting.
Vi mangler skiftetøj
Børnehavens skabe til skiftetøj er tomme, og vi har derfor ikke noget, vi kan lade børnene låne, hvis de
mangler.
Hvis I har lånt noget af os, og har det liggende derhjemme, vil vi rigtig gerne have det tilbage 😊
Vi tager også meget gerne imod aflagt tøj til samme brug.
Huer og vanter
Det er blevet efterår og vi begynder at mærke kolde fingre og ører. Vi vil fortsat opholde os ude i den
friske luft så meget som muligt - derfor vil vi gerne, at børnene allerede nu får huer, tynde handsker og
vandafvisende vanter med i børnehave.
Løvfaldsfest
Forældrerådet arrangerer løvfaldsfest fredag den 15. oktober fra kl. 15.30 – 17.00.
Sæt X i kalenderen.

NYT FRA VUGGESTUEN
Sidste fredag fejrede vi Clara, som
blev 2 år stort tillykke til hende.
Vi har nu mange 2 årige, det kan godt
mærkes, de vil bestemme, være i centrum og helst ikke
dele, det er helt naturligt, men noget vi arbejder med.
Det er vigtigt, at de lærer at omgå hinanden på en god
måde, lærer at være gode ved hinanden og lærer at
dele. Nogen ting kan de selv bestemme, men andre ting
er det altså de voksne, der bestemmer.

Vi vil igen fortælle, hvor vildt dygtige jeres børn er til sang
med fagter, historier med remedier og bøger der bliver
læst/fortalt. I torsdags sad de en hel time og lyttede
koncentreret til historier, sang og lavede fagter til forskellige
sange. Vi er begyndt at synge “ I Østen stiger solen op” med
fagter til, den sang vi til (Musik for de mindste) og den husker
de.

Vi har fået nye biblioteksbøger, her er det især “ Busters
sut” og “Ulven der gemmer sig bag gardinet” der bliver
læst/ fortalt. Nye bøger giver nye ord derfor en god sprogstimulering, vi hører ofte børnene sige ord fra vores
fortællinger og bøger.
Vi har også leget med plastik søm, her øver vi fin motorik og snak om farver.
Vi har fået nyt barn, vi byder Eskild + familie velkommen i vuggestuen.
Obs - Obs - Obs det er ved at blive koldt, så derfor vil vi gerne have sovetrøje og hue i kasserne på badeværelset,
det skal ikke være det, de bruger på legepladsen, da det ofte bliver vådt og beskidt. Om lidt bliver der sikkert også
brug for vanter.

Husk parkering foregår på p-pladsen ved hallen!

Nyt fra bestyrelsen
Kære alle

En stor tak skal lyde til at de flittige mennesker, der mødte op til arbejdslørdag den 25. september. Det var en dag
med højt solskin og højt humør, hvor fællesskabet var i fokus. Det er stort at se, hvor meget vi kan løfte i flok.

Tak til både børn, unge og voksne for den store indsats for at få Grønbjerg Friskole og NaturMusen til at
se godt ud.
På vegne af bestyrelsen
Pernille
GOD WEEKEND

