Uge 32 2022
Ugeplan uge 24

Mandag

Humlebier/Frøer: På tur til grunden*

Tirsdag

Humlebier: musik med 0. klasse kl. 8.05
Humlebier/Frøer: på grunden kl. 8.45 – 12.00*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00*

Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00*

*Kom i god tid (kl. 7.55). Medbring en taske med madpakke, drikkedunk og lidt skiftetøj.
TIL KALENDEREN:
Forældrekaffe fredag den 26. august kl. 13.30 – 15.30

NYT FRA VUGGESTUEN
Så er vi alle igang efter en dejlig lang
sommerferie, selvom det for nogen
kan være lidt svært at skulle sige
farvel til mor og far efter en dejlig tid
sammen, nyder de igen at være
sammen, lege, synge og hygge med hinanden.
Vi har 1. august fået 3 nye børn Alberte, Astrid og Tim, vi
siger velkommen til dem og deres forældre. Så nu har vi
15 børn i vuggestuen.

Det gør at vi til samling deler børnene op, så Amalia,
Eskild, Esben, Gabriel, Emma og Kian sidder i den gamle
vuggestue med en voksen, og de andre sidder i det store
rum. Herved kan vi bedre lave noget, som tilgodeser de
forskellige alders grupper.
Ligeledes til frokost spiser de i de samme grupper,
undtagen Amalia som spiser hos de yngste.
I denne uge har vi holdt 1 års fødselsdag for Xander stort
tillykke til ham.

Der har også været flere på tur både op til hønsene, over i Byparken og om i skoven, og så er der selvfølgelig blevet
leget meget på legepladsen i det gode vejr.
Opfordring: Flere børn er begyndt at have deres egen drikkekop med, vi vil gerne I tager den med hjem hver dag og
vasker den, der kan sidde mange bakterier og madrester på koppen.
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821
NYT FRA BØRNEHAVEN
En magisk forvandling – Sådan kan man godt beskrive det når en myre bliver til en
frø og en frø bliver til en myre. Men det var lige præcis hvad der skete fredag.
Endelig er de hoppende Frøer blevet til flyvende Humlebier og de ældste Myrer er
nu frøer.
Dette skete ved en lille
ceremoni
fredag
formiddag, hvor der blev sunget sange om myrer, frøer og
humlebier og der blev kravlet hoppet og fløjet.
Alt dette betyder at nu er de nye Humlebier klar til at være
de store, når vi skal i skoven på onsdag, men de er også
klar til at være med til musik med 0. og 1. klasse hver
tirsdag.
De nye frøer skal for første gang være med i skoven og lære
om alt det, der foregår her. Humlebierne skal også være
med til at fortælle Frøerne hvad man må og ikke må i
skoven. Hvor man må gå på egen hånd og hvor man skal
have en voksen med.

Andreas 5-års fødselsdag blev fejret med udspring fra stol og lækker kage.
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821
GOD WEEKEND/SOMMER

