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Ugeplan uge 13 

Mandag Larverne: vi gør forårsrent i krybberummet. 
Humlebier + Frøer i gymnastiksalen. 
Myrer: kreative aktiviteter. 

Tirsdag Larver, Myrer og frøer: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Larver: Hvis vejret er godt går ud og forårsplanter. 
En lille gr. myrer: i gymnastiksalen 
Humlebier: musik og samling 8.10 – 9.20 
Frøer og Humlebier: Helteyoga 

Onsdag Larver: Laver kreative forårsting 
Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Humlebier: Tinobog og Trin for trin 

Torsdag Myrer: musik og sang 
Frøer og Humlebier: Kreative aktiviteter. 

Fredag Myrer, Frøer og Humlebier: cykeldag 
En gruppe myrer: wellness 

 
DER HAR VÆRET EN LILLE PÅSKEHØNE, DEN HAR LAGT ET 

PÅSKEÆG 
Sådan lyder en sang om påske, som nogle af 
børnene har sunget i ugens løb. Og påskeæg er der 
så sandelig også. Både i vuggestuen og i børnehaven 
er der blevet lavet påskeæg på flere forskellige 
måder. Nogle er allerede hængt op, mens andre ikke 
er helt færdige endnu. 
 
 
  



NYT FRA LARVERNE: 
Mandag: De store var med Annedorte ude at plukke 
blomster, som senere blev lamineret. Inde fik vi 
lavet æg med de små kyllingebørn, som nu hænger 
og pynter så fint 
Tirsdag: Sarah, Noah, Hector hoppede på airtracken 
i salen. 
Onsdag: Vi malede store æg på karton ude på 
legepladsen og de hænger nu i træet på 
legepladsen.  

Torsdag: Magnus N. Og Jawad prøvede at være 
med på legepladsen og det var en rigtig god 
oplevelse. Det blev også tid til en cykeltur, hvor 
Karsten lavede forårstjek på cyklen. 

Uge 13 Mandag: Vi gør forårsrent i krybberummet. 
Tirsdag: Hvis vejret er godt går vi ud og 
forårsplanter, ellers går vi i salen Onsdag: Vi laver 
kreative forårsting til at pynte ude og inde. 
Torsdag: spontaniteten bestemmer dagens forløb. 

 
 
 

BRUSEBAD FOR HJERNEN 
 
…sådan beskrev en af de store elever på skolen 
meditation.  
Når børnene i børnehaven har yoga/wellness, 
elevens udtalelse meget god mening. Det er i hvert 
fald tydeligt at børnene nyder at kunne give sig hen 
i fantasirejser i hovedet, fysiske øvelser og kropslig 
kontakt – både med sig selv og med hinanden. 
 

Udbyttet af det at have yoga med børn, er ikke så let 
at konkretisere, men efter det er blevet en fast del 
af NaturMusens aktivitetsskema, er det blevet helt 
naturligt for børnene og noget mange finder ro i. 
 
 
 



 
Ikke kun yoga kan betegnes som brusebad for hjernen. Hver gang man får lov til at fordybe sig i noget, der 
gør at man glemmer verden omkring sig, kommer man i en tilstand, hvor man kan få ”ladet batterierne 
op”.  
Når musikken spiller eller når man koncentrerer sig om fagterne til en sang, er det svært ikke at glemme 
alt andet omkring en. Når der er musik i glassalen om torsdagen, starter vi altid med Kaj og Andreas’s Bom 
tjikke bom og Sigurd Barrets bjørnegymnastik. Det giver ro at vide, hvad der skal ske og så er man mere 
parat til at prøve noget nyt. 
Når man i salen skal gennem en svær forhindringsbane, kræver det god kontakt med egen krop. Der ligger 
samtidigt et vist konkurrenceelement, når noget svært skal læres. Børnene ser på de andre børn og vil 
gerne kunne det samme og er derfor nødt til at øve sig. 

 
 
Om det er sang og musik i glassalen eller fysisk aktivitet i multisalen, får hjernen ro til at blive ladet op, så 
man igen har overskud til at navigere i en travl hverdag med mange indtryk og kun lidt ro. 
 

 
 
SKOVDAGE 
Vi starter op med skovdage i april. Som tidligere bliver det mandag og torsdag, men i år har vi valgt at dele 
børnegruppen op, så de ældste skal afsted om mandagen og de yngste om torsdagen. Mere herom senere. 
OVERTØJ 
Lige nu er det rigtig svært at forudsige, hvordan vejret bliver – om det bliver for varmt med flyverdragt 
eller for koldt med termotøj. Det bedste man kan gøre lige nu er at have begge dele liggende! 
 

GOD WEEKEND – KLAUS 
  



NYT FRA BESTYRELSEN 
 
Den 18. april er der generalforsamling, vi starter kl. 19.00  
Det er vigtigt at møde frem fordi... ja det kan eleverne fortælle om. 
På elevmødet bliver der talt om generalforsamling så spørg jeres børn og unge mennesker om demokrati 
og hvorfor det er vigtigt at møde op og også denne dag være en del af Grønbjerg friskole. 
Er bestyrelsesarbejde noget for dig? Der skal vælges 2 repræsentanter til NaturMusens forældreråd, 
hvoraf den ene også sidder i skolebestyrelsen. 
Til skolebestyrelsen skal vælges 2 repræsentanter. Vi har møde ca. en gang om måneden. Det er alletiders 
mulighed for at få indsigt og indflydelse på dine børns hverdag i NaturMusen og Grønbjerg friskole. Både 
mulighed for at præge den værdimæssige debat, markedsføring, planlægning af nye tiltag. 
En del af bestyrelsesarbejdet foregår på arbejdslørdage. Den første arbejdslørdag i 2017 er den 29/4-
2017. Så sæt kryds i kalenderen denne dag. 
 
 
 
Vi ser frem til en god aften sammen med mange af jer. 
På vegne af bestyrelsen 

   Pernille 


