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Ugeplan uge 10 

Mandag Humlebier + Frøer i gymnastiksalen. 
Myrer: kreative aktiviteter. 

Tirsdag Larver, Myrer og frøer: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Larver + en lille gr. myrer: i gymnastiksalen 
Humlebier: musik og samling 8.10 – 9.20 derefter Trin for trin 

Onsdag Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Humlebier: Tinobog 

Torsdag Myrer: musik 
Frøer og Humlebier: Kreative aktiviteter. 

Fredag Myrer, Frøer og Humlebier: Legetøjsdag. 

 
FASTELAVN ER MIT NAVN… 
Et af årets højdepunkter er fastelavn. Børnene kan 
få lov til at være en anden for en enkel dag. At de 
voksne leger med og kommer udklædte, er til stor 
fryd for mange børn. Enkelte bliver dog en smule 
skræmte over at se de ellers så kendte voksne 
pludselig udklædt som kylling, prinsesse eller Darth 
Vader. Men når katten skal slås af tønden er alle 
med… i hvert fald et stykke tid. Myrernes tønde ville 
ikke give sig og det tog over en time at slå den ned. 
Traditionen tro startede festlighederne i multisalen 
med sang og lege sammen med 0. og 1. klasse. 

 
Børnene blev herefter delt op 
således at Humlebierne var sammen 
med skolebørnene om en tønde. 
Myrer og Frøer var sammen om en 
anden. 
Efter tøndeslagning var der 
fastelavnsboller til alle! - Ikke bare 
alle i børnehaven og 0./1. klasse. 
Men hele skolen kunne få en dejlig 
fastelavnsbolle med creme. – og 
hvem stod mon bag alle disse boller? Jo, så men ingen andre end Tristans bedstemor. Hun havde bagt 
over 300 fastelavnsboller. Tusind tak til hende! 



 

 
Vuggestuen var naturligvis også med til at slå katten 
af tønden. Alle fik lov til at slå med køllen, men en 
paptønde er ikke sådan at slå ned. 
 
 
 
 
 
 
VUGGESTUENYT: 
Mandag: Vi holdt først fødselsdag for Magnus F (2 år) Bagefter slog vi katten af tønden og fødselaren blev 
kattekonge. 
Så sang vi fastelavnssange og efter frokost fik vi fastelavnsboller. 
Tirsdag: Hector, Michela, Magnus F. og Noah var i salen, hvor vi øvede at holde i hånd, hvilket de var gode 
til. Der blev rutsjet og fejet med den store moppe. Her øvede vi os i at vente på tur. 
Onsdag: Oliver havde 1. dag i vuggestuen sammen 
med mor. Oliver er Sarahs lillebror. 
Klaus havde Michela, Noah, Magnus F. og Sarah med 
til ”musik for de små” i konfirmandstuen sammen 
med dagplejere og de små fra byen. 
 

 
 



Torsdag: Annedorte var på gåtur ad kirkestien med 
de største børn, hvor de så på forårsspirer. De 
plukkede vintergækker. De talte til 3 og skulle løbe 
stærkt hen til det næste træ og så stoppe. Det 
klarede de også flot. 
Der blev rutsjet på bakken. 

 
 
 
PÅSKEFERIE – PASNINGSBEHOV 
Påskeferien nærmer sig og det er blevet tid til at angive pasningsbehov for de tre dage op til påske. 
Notér på sedlerne ved indgangsdøren eller send mig en mail. 
Jeg skal have svar senest mandag den 13. marts! 
 
GENERALFORSAMLING 
Tirsdag den 18. april er der generalforsamling i Grønbjerg Friskole og dermed også NaturMusen. 
 

Sæt derfor et stort X i kalenderen og mød op til et kig ind i ”motorrummet” til dit barns og dermed 

Jeres institution. 
 
I NaturMusen har vi et forældreråd, der er bindeled til skoledelen. Her har vi brug for forældre, der har 
lyst til at give deres mening til kende og har lyst til at arbejde for NaturMusens interesser. 
Opgaverne i forbindelse med arbejdet i forældrerådet er ikke store, men dog af stor vigtighed i forhold til 
Grønbjerg Friskoles bestyrelse. 
Hvis du har interesse for 
dette arbejde, men måske 
ikke er helt sikker på hvad 
det indebære, hører 
forældrerådet gerne fra 
dig. 
 
 
 
 
 
 
 



Fødselsdagsbarnet i centrum! 
 

 
 

 
GOD WEEKEND - KLAUS 


