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Uge 16  2017 

Ugeplan uge 17 

Mandag Humlebierne til fødselsdag hos Nicklas Ahm (ingen madpakker) 
Frøer + Emma, Eva, Lucas L, Marius, Markus, Oliver og Sander: i skoven*  

Tirsdag Larver, Myrer og frøer: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
En lille gr. myrer: i gymnastiksalen 
Humlebier: musik og samling 8.10 – 9.20 
Frøer og Humlebier: Helteyoga/mindfulness 

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

Torsdag Myrer: skovdag* 
Frøer og Humlebier: Kreative aktiviteter. 

Fredag Myrer, Frøer og Humlebier: Legetøjsdag (alle må medbringe 1 stk legetøj!) 
Humlebier: morgenløb med skolen kl. 08.10** 
En gruppe myrer: wellness 

 
*Medbring taske med lidt skiftetøj, madpakke og drikkedunk med vand. 
** Husk gode løbesko med. 
 
TAK FOR OPBAKNINGEN TIL GENERALFORSAMLINGEN 
Den 18. april havde Grønbjerg Friskole og NaturMusen generalforsamling, 
hvor der blev aflagt beretning fra forældrerådsformand, bestyrelsesformand, 
tilsynsførende, skoleleder og afdelingsleder. 
Derudover blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen og forældrerådet.  
Forældrerådet består nu af: 
 
Carina Schou Thomsen (Malthes mor) 
Kamilla Aasberg Dam (Benedicte og Isabellas mor) 
Pernille Refslund Vestergaard (Viggas mor) 
 
Dette års beretninger fra forældrerådsformanden og afdelingslederen, samt 
tidligere års beretninger findes på http://naturmusen.dk/?page_id=45  
 
Vi ville naturligvis gerne have set endnu flere til generalforsamlingen, så husk at spred budskabet om 
vigtigheden af at have en bestyrelse, der er med til at sikre kvaliteten af dit barns dagligdag. 
 
ARBEJDSLØRDAG 

 
Lørdag den 29. april kl. 08.30 – 15.00 har du 
mulighed for at give dit bidrag til fællesskabet 
på Grønbjerg Friskole og NaturMusen. Det er en 
hver forældres pligt at deltage når der er 
arbejdsdage! Har du ikke mulighed den 
pågældende dag, kan du kontakte bestyrelsen 
eller personalet vdr. alternative opgaver. 
Husk at melde ind hvad du vil give en hånd med 
til på denne adresse: http://www.groenbjerg-
friskole.dk/arbejdslrdag.html 
 

http://naturmusen.dk/?page_id=45
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http://www.groenbjerg-friskole.dk/arbejdslrdag.html


HJEM TIL SKOVEN 
 
Der er ingen tvivl om at skovdage er et hit blandt de fleste børn. 
Som bekendt har vi delt børnene op sådan at 
Humlebier og Frøer er afsted mandag og 
Myrer/Larver er afsted om torsdagen. Det giver nye 
muligheder for at tilgodese børnegruppernes 
behov. De små har mest behov for at være omkring 
bålhytten, hvor de store gerne vil bevæge sig ud i 
skoven. 
Det er stort at være i skoven for første gang; 
busturen, tasken med madpakken osv. Men det er 
også noget man skal lære. Følgende ordveksling 
rammer det meget godt ind. 
Den voksne siger efter formiddagsfrugten: ”Nu skal 
I lege!”, hvortil en af larverne svarer: ”Jamen hvor er 
legetøjet?” 

 
 



UGEN DER GIK 

God weekend - Klaus 


