N YHEDSBREV
Uge 45 2021
Ugeplan uge 39

Mandag
Tirsdag

Onsdag
Torsdag
Fredag

Ældstegruppen: I skoven klokken 8.10 til 12*
Myrerne: Tyttebøvsens dagplejebørn på besøg på legepladsen
Yngstefrøerne: Bæredygtig kagebagning
Humlebierne: Musik klokken 8.10 til 8.40
Ældstegruppen: I skoven klokken 8.10 til 12*
Yngstegruppen: Vi taler om skrald, skræl og kompost
Ældstegruppen: I skoven klokken 8.10 til 12*
Ældstegruppen: I skoven klokken 8.10 til 12*

*Kom i god tid på skovdage - bussen kører til tiden. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.
NYT FRA VUGGESTUEN

Vi kigger og læser flere bøger hver dag, børnene er
meget interesserede og rigtig gode til at koncentrere sig, vi snakker med dem om, hvad der sker i
bogen, og de er så gode til at fortælle og her lærer
nye ord, som de husker.

Vi har været i gang med at lege sanglege med de
ældste, vi sang “Bamse og kylling gik sig en tur”
hvor vi skal ned på numsen til sidst, det var sjovt,
så den skulle synges flere gange. Vi sang også “Jeg
gik mig over sø og land” og til sidst sang vi “Hoved
skulder knæ og tå”. De er rigtig dygtige, er gode til
at holde i hånd og gå i rundkreds.

Nogle har også været på tur til grunden, hvor især
bakken blev afprøvet, det kan godt være lidt svært
at holde balancen, når man skal ned, men så blev
der bare kørt på numsen.

Morten ligger i sofaen og holder pause, Eskild synes, det ser da for hyggeligt ud, så lad mig være
med.

NYT FRA BØRNEHAVEN
Yngstegruppen
I denne uge har vi bygget en
indendørs kompost-ormefarm. På et tidspunkt skal ormene udenfor i en
kompostbeholder, så vi fremover kan fodre dem
med alt vores frugt- og grøntaffald, men inden da
vil vi gerne kunne studere dem lidt.

Først rev og klippede vi æggebakker i små stykker. Et tålmodighedsprojekt, som styrkede fingermusklerne og udfordrede finmotorikken. ”Æggebakkeflisen” lagde vi derefter i
bunden af en plastboks med lufthuller.
I sådan en ormefarm skal der helst være fugtigt, så vi sjaskede lidt vand henover. Ovenpå fordelte vi frugtaffald,
som vi havde haft en tur i fryseren - så bliver det nemlig lidt
nemmere for de tandløse ædedolke at gnufle sig igennem
de herlige retter.
Nu var det så tid til at hilse på ormene, som vi havde fået
leveret fra Ormeposten. Orm i alle størrelser i en god portion jord blev væltet ud over æggebakker og frugtaffald.
Her lå de først helt musestille, så ingen farlige fugle kunne
få øje på dem, men de kan ikke lide lys, så de begyndte hurtigt at vride sig ned i boksen for at gemme sig i mørket.

Alle gik op i projektet med stor entusiasme. Nogen havde fingrene helt nede i kassen og de mange sanseindtryk med det samme, mens andre lige skulle se det an og forsigtigt nå frem til at turde holde en
orm i hænderne.
Vi har talt om ormene og deres spisevaner, og i næste uge fortsætter vi snakken om skrald, skræl og
kompost 😊

Du kan se et par små film her:
https://instagram.com/naturmusengronbjerg?utm_medium=copy_link

Ugen har også budt på sang, dans og leg både inde og ude.
Vi har hørt historie om Kimi, som skulle lære at cykle uden
støttehjul, og om Rappe-skralden, en and, som rapper om
skrald. Vi har gravet, cyklet og leget ”Alle mine kyllinger
kom hjem”.
Vi har også haft vuggestuen på besøg på legepladsen. Det
er altid hyggeligt. Vi nyder at lege med de små, og vi passer
rigtig godt på dem - men det er nu altså alligevel helt rart
for sådan et vuggestuebarn, at man lige kan banke på vinduet og vinke til Jette, så hun husker, man stadig er der 😊

Ældstegruppen
Vi har været så heldige at have besøg af 0
klasse på grunden og have dem med i skoven.
Det var et glædeligt gensyn og der blev hurtig
genskabt nogle legerelationer.
Det var lidt sjovt at se, da vi var i skoven, så
skulle de lege "alle mine nisser kom hjem" - det
er en leg vi legede sidste jul, da vi skulle finde på
en juleleg. Så hyggeligt at se hvordan den leg
kunne samle næsten alle børn.
Jeres børn er simpelthen bare så gode til at vente på tur og
række deres hånd op under samling. De er også blevet
gode til ugedagene, hvilken måned det er, hvilken årstid det
er og hvilket årstal det er. Så forhør dem gerne til det derhjemme også.

Forældreinfo
Vi arbejder hen imod et fleksjob i sfo’en til Bodil, og til januar skal Nicolai ud at rejse.
Derfor mangler og søger vi en pædagog på fuld tid til børnehaven.
Stillingsopslaget kan du finde her.
Se flere billeder her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821
Følg os på Instagram:
https://instagram.com/naturmusengronbjerg?utm_medium=copy_link

GOD WEEKEND!
PERSONALET

