Uge 25 2022
Ugeplan uge 26 - 31
Sommerferieaktiviteter:
Mandag

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Sampasning i Børnehaven og sfo’en.

*Kom i god tid (kl. 7.55). Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.
TIL KALENDEREN:
Forældrekaffe fredag den 26. august kl. 13.30 – 15.30
SOMMERFERIE
Nu er det snart sommerferie og alle har meldt
pasningsbehov. Hvis børnene af den ene eller anden grund
ikke behøver pasning enkelte dage, vil vi gerne have
besked derom så snart det kan lade sig gøre.
I ugerne 26 – 28 vil der i nogen grad være sampasning
mellem børnehaven og sfo’en. (Vuggestuen er for sig selv
det meste af dagen.) Det betyder at store og små kan lege
på tværs – en super god måde at fremme det store
fællesskab som er kendetegnende for Grønbjerg Friskole
og NaturMusen. Vi har stort fokus på at det skal være trygt
for børnehavebørn at være sammen med store skolebørn.
Fra uge 31 er Humlebierne endelig blevet skolebørn og skal
derfor bruge garderoben ved sfo’en. I løbet af sommeren vil der blive sat navneskilte op.
Hvis sommervarmen holder ved, kan forskellige vandaktiviteter komme på tale. Vi har vandspreder og vandrutsjebane
og måske kan børnene tage vandpistoler med hjemmefra, men dette vil vi give besked om fra dag til dag.
SKOVGRUPPE
Efter sommerferien bliver de ældste myrer til frøer og frøerne bliver til humlebier.
Alle humlebierne skal i skoven mandag til torsdag. De fleste nye frøer skal også med, men af praktiske og pædagogiske
grunde, kan det blive nødvendigt at dele den kommende frøgruppe. Hvordan denne inddeling bliver, giver vi besked
om efter ferien.

NYT FRA VUGGESTUEN
Ugen har været stille og rolig med en del syge børn, men de børn der har været her, har hygget
sig og leget godt.
Klaus har været inde hos os, så bliver der selvfølgelig spillet guitar, og det er noget vi alle nyder.
De vrikker og danser og samles omkring musikken.

Clara, Kian og Esben har besøgt børnehaven, så Clara kan
vænne sig lidt til det, inden hun skal starte derinde
d.1.juli.

Vi har holdt fødselsdag for Morten, og 1 års fødselsdag
for Sia, der blev sunget, råbt hurra og hygget med frugt
og pølsehorn. Det var så lækkert.

Vi har købt en ny sofa/madras, den er vi alle rigtig glade
for, der bliver hygget med bøger, og der kan sidde mange
tæt rundt omkring en voksen. Vi har lige fået nye
biblioteksbøger, så det er spændende at læse, kigge i og
snakke om.
Se flere billeder fra ugen på dette link http://naturmusen.dk/?page_id=2821

NYT FRA BØRNEHAVEN

Yngstegruppen
I yngstegruppen har
vi øvet os i at gurgle.
En tår vand, hovedet
tilbage og så ellers
bare gurgle løs med masser af lyd. Nogle af børnene
havde tydeligt øvet sig på forhånd, mens andre
prøvede sig frem med lyd og mundstilling. Alle gjorde
en indsats, og vi havde det SÅ sjovt!
Ved gurgling aktiverer man nogle muskler, som
stimulerer vagus nerven og aktiverer det
parasympatiske nervesystem - den del af vores
nervesystem, som sørger for, at vi kan falde til ro igen
efter vild aktivitet.
Gurgling er desuden effektiv mundmotorik og kan blandt andet være med til at afhjælpe sproglige
udfordringer.
Vi har også lavet legeler af balsam og kartoffelmel. Kartoffelmelet var interessant. En helt anden tekstur end
mel, og med en ganske lækker smag (mente flere børn). Det silkebløde legeler blev brugt på mange kreative
måder. Der blev sanset, formet, løftet, klasket i bordet, foldet om arme og samlet i bunker. En bane af
velformede æg blev bygget og der blev prikket huller til julemandens (temmelig mange) øjne. Sidst men ikke
mindst blev de voksnes parasympatiske nervesystem sat på prøve, da en flok fandt ud af, at leret også kunne
bruges som kasteskyts 😄
Hygge med en voksen og medfølgende afslappende
massage er bare guld værd!

Se flere billeder fra ugen på dette link
http://naturmusen.dk/?page_id=282

Ugens øvrige aktiviteter:

Cykeldag. Plantning af jordbær i gamle håndbolde, bålmad og sjov på legepladsen.

Torsdag fik vi besøg af isbilen. – en sikker succes!

GOD WEEKEND/SOMMER

