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Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Ældstegruppen: På besøg hos Tino kl 08:45
Yngstegruppen: juleværksted
Ældstegruppen: i skoven kl. 08:45 – 12.00*
Humlebierne musik med 0. og 1. klasse. kl. 08.10
Yngstegruppen: juleværksted
Ældstegruppen: i skoven kl. 08:10 – 12.00*
Ældstegruppen: i skoven kl. 08:10 – 12.00*

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.
PERSONALENYT
Som de fleste allerede ved, skal Nicolai ud at rejse til januar.
Vi har netop ansat en super dygtig pædagog til at overtage hans plads. Sussi Bondesgaard er ansat i NaturMusen
pr. 1. januar 2022. Vi glæder os til samarbejdet.
NYT FRA VUGGESTUEN
Først på ugen havde Lærke (voksen)
en lampe med, som kunne lave
stjernehimmel, hun trak gardinet for
og slukkede lyset, så der blev helt
mørkt, og så lå eller gik de stille rundt til roligt musik og
kiggede på stjerner, børnene var meget optaget af det
og var helt rolige.

Tirsdag var vi en tur i gymnastiksalen, hvor der især blev
løbet rundt med sjippetov efter hinanden. Alle børn er
rigtig aktive og får brugt deres krop.

Vi er altid ude selvom det er regnvejr og vådt, det giver
mange gode lege, hoppe i vandpytter, køre med cykler
eller scooter i vand eller mudder, skovle vand op i
spande og blande det med sand og jord, der er mange
eksperimenter igang.
Hver fredag bliver der danset til musik og de giver den
fuld gas, Bom tjikka bom er altid et hit. Hygge og dans
synes de er sjovt.

Vi er så småt begyndt at synge nisse sange. Det vil vi
selvfølgelig gøre endnu mere i den kommende tid, og
fra 1.dec. starter vi med, at der står en lille nisse på
reolen, den har hver dag en pakke, som børnene på skift
skal åbne, indeni er der noget som skal deles med de
andre børn, det kan være små kiks, pebernødder,
rosiner m.m. Det bliver spændende at komme igang
med.
Fredag blev der klippet og klistret i hele huset. Ikke
mindst larverne havde travlt med at klistre pailletter og
stjerner på juletræer af karton. Nu hænger de smukt
rundt omkring i vuggestuen.
NYT FRA BØRNEHAVEN
Yngstegruppen
Nu er der faktisk mindre end en
måned til jul, og det præger
aktiviteterne i yngstegruppen. I
denne uge har vi for eksempel lavet hemmeligheder, og
i næste uge laver vi … hemmeligheder! Det har givet gode
snakke i gruppen, hvor flere børn mener, at
hemmeligheder er noget, man deler med mor og far - og
at hvis de ikke må få noget at vide, er det nok vigtigt, at
man heller ikke fortæller det til lillesøster, som
garanteret vil sladre 😊
Vi har luftet vanter og huer på legepladsen i novemberregnen, og vi har haft Bolette og hendes dagplejebørn på
et hyggeligt besøg.
Torsdag eftermiddag var Sofie vikar, hvilket vakte stor
gensynsglæde 😊
Ældstegruppen
Mandag var vi ude og og samle ind til juledekorationer
og andre aktiviteter på fredag. Der blev blandt andet
samlet mos, Grankogler, kristtjørn, små og store pinde.

Det var rigtig koldt at komme i skoven, så det var godt at
børnene havde godt med udetøj med😊 Vi kunne
heldigvis også varme os lidt på bålet. Vi sidder ikke så
længe ad gange når det er så koldt, men så længe vi er i
bevægelse så går det fint med at holde varmen.
Tirsdag, fik vi lavet nogle skabeloner til fredagens jule
hygge klip.
Det er så hyggeligt at julen nærmer sig, og mærke
glæden hos børnene. Vi så heldige at vi er blevet
inviteret hjem til Tino til æbleskiver og leg, det glæder vi
os til. Det bliver på mandag. Vi går fra børnehaven kl Ca
8.45. 😊

Fredagens Juleklippedag blev en rigtig hyggelig dag med
mange besøgende. Der kom både forældre og
bedsteforældre, som alle var klar til at julehygge med
deres børn eller børnebørn.
Dagen startede med et par julesange og en dans omkring
flagstangen. Derefter der var mulighed for at lave
smukke juletræer af grene og juledekorationer udendørs
og indenfor kunne man klippe julepynt eller gå i
julecaféen.
Alle nød dagen og der kan muligvis være nogen, der får
mavekneb efter de mange æbleskiver og pebernødder.
Men det hører vist julen til at vi spiser lidt for meget.

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

