Uge 23 2022
Ugeplan uge 24

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00*
Humlebier: i sfo kl. 13.00 – 15.00
Humlebier: musik med 0. klasse kl. 8.05
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.45 – 12.00*
Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00*
Humlebier: i skolen
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00*

*Kom i god tid (kl. 7.55). Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.
TIL KALENDEREN:
Sommerfest onsdag den 22. juni. Kl. 17.00 – 19.30 (for
alle børn og forældre i hele Grønbjerg friskole og
NaturMusen)
Indbydelse er sendt ud.
Forældrekaffe fredag den 26. august kl. 13.30 – 15.30
NYT FRA VUGGESTUEN
Vi har nu fået lavet en plan for, hvor
børnene sidder og spiser til middag.
Esben, Kian, Clara og Eskild spiser i
det “gamle vuggestue rum” så I
sætter bare madpakkerne i
køleskabet, der hvor I plejer. Lige nu spiser de sammen
med Jette.

Alle de andre spiser sammen i det nye grupperum
sammen med Morten, Lærke og Tina. Vi vil derfor gerne,
at I sætter madpakkerne i køleskabet derinde, spørg hvis I
har brug for hjælp.
I ugens løb er der lavet forskellige krea ting, som hænger i
loftet og på væggen, der er blevet malet, klistret på fugle
og lavet flotte piberensere med perler på. Andre kravlede
i tunnel og legede i hule.

Nogle børn har også været på tur op til kyllingerne og hønsene, de er blevet store, men det bedste er nu legepladsen
deroppe, den er de så glade for, så det kan være svært at komme hjem igen.
Der har også været en regnvejrsdag på legepladsen, hvor der blev lavet kager i det våde sand, trampet i vandpytter,
gynget og kørt i bilerne.
Se flere billeder fra ugen på dette link http://naturmusen.dk/?page_id=2821
NYT FRA BØRNEHAVEN

Yngstegruppen
I yngstegruppen har vi haft en uge med masser af god leg - blandt andet mor,
far og børn, café med lækker mad og leg med biler på vores bilbane. Vi har
også øvet os i at klippe med en saks, talt om forholdsord, lavet gymnastik og
slappet af til lækker musik, og vi har læst i vores nye Mathilde Mus bøger.

Mathilde Mus bøgerne handler om Mathilde Mus, som enten skal opleve eller udføre noget. Eksempelvis at
lave mad. Forrest og bagerst i bogen er der billeder af forskellige ord, som børnene kan lære. I selve bogens
tekst er de samme billeder sat ind som erstatning for ord, så børnene kan være med til at læse. De ældste
læser meget hurtigt, men det afholder bestemt ikke de yngste fra at være med ☺️
Se flere billeder fra ugen på dette link http://naturmusen.dk/?page_id=2821

Ældstegruppen

I skoven er der blevet bygget på robotter i denne uge,
bygget hule oppe i et træ samt lavet en ny balance bane
mellem træerne.

De store frøer var i onsdags på grunden mens humlebierne
var i skolen. Her var det gang i legen og naturbingo.
I dag har humlebierne gjort klar til fest i aften.

Humlebierne har fortsat musik om tirsdagen sammen med skolen, men lige nu er det dog kun 0. klasse, der er med.
Vi er gået i gang med at spille på plastikspande med køller. Vi taler meget om at en almindelig rockrytme består af 4
slag. Det kan lyde lidt langhåret, men børnene får hurtigt en fornemmelse for puls og rytme. Når rytmen først køre
kommer de fleste hurtigt med og man får en meget tydelig fornemmelse af at skabe noget i fællesskab.

At være sammen med 0. klasse er med til at gøre Humlebierne klar til at skulle i skole. Børnene er nu med i sfo’en
mandag, til musik tirsdag og er sammen med 0. klasse onsdag. Det nye fællesskab de meget snart bliver en del af har
længe været under opbygning. Dette er med til at gøre overgangen til skolen rigtig god og tryg. Det kan være en stor
udfordring at gå fra at være et børnehavebarn, hvor leg og frihed er i højsæde hver dag, til at begynde skolegang med
alle de ”skal-ting”, der følger med. Pludselig er børnenes hverdag struktureret på en hel anden måde med skemaer og
fag. Men vi har erfaring for at NaturMusens børn meget hurtigt vænner sig til at gå i skole og bliver hurtigt en del af
det store fællesskab, fordi vi allerede i starten af humlebi-tiden gradvist bliver mere og mere knyttet til skolen.
GOD WEEKEND

