Uge 1 2021
Ugeplan uge 2

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00*

*Bussen kører kl. 8.05, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.

NYT FRA VUGGESTUEN
Vi er startet stille og roligt efter en god lang juleferie. Vi har fået en ny dreng, som hedder
Gabriel, vi byder både ham og forældrene velkommen i vuggestuen, håber de bliver glade for
at være her.
Flere børn er blevet rigtig glade for
boldspil, så vi tror, der er
kommende fodboldspillere blandt børnene.
Der bliver læst og kigget rigtig meget i bøger, børnene
er meget interesseret og gode til at koncentrere sig om
snak ud fra billederne, ligesom fortælling om Guldlok
m.m stadig er et hit.

En dag på legepladsen skulle der fejes blade, der var
flere hjælpere der fejede og puttede blade i sækken. De
elsker at hjælpe til.

Vi har også tegnet nogle af børnene og hængt dem op
rundt omkring. De synes, det var spændende, vi
tegnede øjne, næse, mund osv. snakkede om kropsdele
og hvad tøj de havde på, og der blev farvet med
farveblyanter over det hele.
Se flere billeder her:
http://naturmusen.dk/?page_id=2821

NYT FRA BØRNEHAVEN
Yngstegruppen
Så er børnehaven igen fuld af glade børnestemmer, og der er rigtig meget at
fortælle efter sådan en juleferie. Både ved frugtbordet og under leg har vi hørt
om juletræer, julegaver, sommerhuse, bedsteforældre og lidt flere julegaver. Og
om ture med tog, kørsel på færgedæk, fly og skiture til de varme lande. Der er også spontant blevet sunget lidt af
de hyggelige julesange - ikke mindst den om Søren Banjomus 😊
Børnene har brugt god tid på at lege og finde hinanden
igen, så der har været godt gang i flexitrack, køkkengrej,
cykler, udklædningstøj, My little pony og andet. Og så har
vi læst bøger.
Vi har læst bogen Rita & Krokodille - Fisketuren. Den
handler om Rita, som får besøg af en krokodille i sit
badekar. Faktisk har den valgt at flytte ind. Rita tager
krokodillen med på fisketur. Hun synes, at den er en
grovædende klodsmajor med alt for korte ben, men nøj,
hvor den kan fange fisk. Makreller, kyssefisk, akvariefisk
og torsk, bare for at nævne et par stykker. Og da de
kommer hjem efter fisketuren, viser det sig, at den er ret
god til at lave mad.
Bambi og Ulven har vi også læst. Den handler om lille
Bambi, som vokser op sammen med sin mor. En dag
møder den ulven, som gerne vil spise den, men fordi den
er snu og fortæller ulven, at den slet ikke er stor nok til
et måltid, undgår den at blive spist. Lang tid efter mødes
Bambi og ulven igen, og ulven tror, at NU skal den sætte
tænderne i et lækkert måltid, men Bambi er i
mellemtiden blevet voksen og har fået det flotteste
gevir, som den stanger ulven med, og efter den
oplevelse, holder ulven sig væk og lader Bambi være i
fred.

Vi har hjulpet hinanden med at rydde op og sortere i
vores legetøj og indrette Bikuben med legeområder.
Nogle valgte dog i stedet at bygge et hyggeligt soverum
op :)

Ældstegruppen
Så er vi tilbage efter en dejlig juleferie. Vi skal lige finde
ind i en god rytme igen, efter ferien. Vi har sagt
velkommen til Sussi som nu er en del af ældste gruppen.
Børnene har været så gode til at tage imod hende. I
denne uge har vi været på nogle små gåture, vi har blandt
andet været nede ved Morgens’ sø, hvor vi legede alle
mine museunger kom hjem. Rød, gul, grøn stop. Og
banke, banke bøf. Det er blevet leget tovtrækning,
smittet, savet, hamrer, klatret, gynget og løbet rundt i
skoven.

Vi har lavet regler for en god slåsleg.
Vi hjælper børnene med til at sætte ord på hvordan man kan lave en god
slås leg. Vi kommer til at snakke mange gange med børnene om det, så det
kommer helt ind under huden. I må meget gerne spørge ind til det
derhjemme for også at få sat ord på det derhjemme også. (se også billeder
vi har lavet med regler)
Vi begynder også at snakke noget mere om følelser, det kommer til at
hænge sammen med ”trin for trin” som humlebierne kommer til at arbejde
med om fredagen. Der kommet en seddel med hjem til humlebiforældrene herom. Der vil også komme en seddel
op omkring samtaler med humlebiforældre i forbindelse med den SPU (skole paratheds undersøgelse) Betina
afholder disse samtale.
For at vi kan styrke vores relation til jeres skønne børn er det rigtig vigtig at der ikke bliver for mange konflikter
om det tøj, de skal have på, når de skal i skoven. Børnene skal have passende tøj med til at skulle opholde sig i
skoven en hel formiddag i regn og kulde. Derfor må I meget gerne tage en snak med sit barn om, hvad man skal
have på i børnehaven. Det er altid rarest at have sit eget tøj på, og vores lånetøj
falder ikke altid i god jord hos børnene, det er med til
at skabe nogle unødige konflikter. Og det er ved at
være rigtig koldt, så en varm
flyverdragt, forede støvler,
hue, ekstra vanter (både
vandtætte og strikvanter)
stof vanter bliver hurtig
våde. Termotøj er også
vigtigt at have med til de
virkelig kolde dage.
Derudover har mange børn
glæde af at have skiundertøj
eller uldundertøj på.

Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821
GOD WEEKEND
NYTÅRSHILSEN FRA BESTYRELSEN
Først vil vi gerne starte med at sige rigtig godt nytår fra bestyrelsen til store og små.
Vi har kigget lidt på budgettet for 2022, og det ser meget fornuftigt ud. Vi regner med et overskud på små 200.000.
Vi har nogle vigtige datoer: d. 06/04 til generalforsamling og d. 21/05 til arbejdslørdag, hvor vi gerne vil se så mange
som muligt.
Personale og bestyrelsen deltager fra d. 30/04 til 01/05 i en weekend med friskoleforeningen i Kolding. Her vil der
være noget læring og inspiration.
Nytårskur bliver i år afholdt på Corona manér d. 14/01 på teams.
Dan Jensen

