
NYHEDSBREV   
Uge 33  2017 

Ugeplan uge 34 

Mandag Myrer og Frøer: Skovdag* 

Tirsdag Frøer: musik – samling kl. 08.10 
Larver og myre: fortælletime kl. 8.30 

Onsdag Frøer trin for trin Emma holder fødselsdag 

Torsdag Skovdag for Myrer, Frøer, Magnus F, Noah og Paz* 

Fredag Lukas Larsen holder fødselsdag 
Legetøjsdag (alle må medbring 1 stk. legetøj med tydeligt navn!) 

*Husk taske med lidt skiftetøj, madpakke og drikkedunk med vand. (tasken skal kunne bæres på ryggen!) 
 
EN LANG OG GOD SOMMERFERIE ER BRUGT OP OG ALLE ER NU TILBAGE FOR FULD KRAFT. 
Vi har sendt Humlebierne i skole og de er allerede vokset adskillige cm. Men det er dejligt at se dem lidt 
en gang i mellem, når der er frikvarter eller efter skoletid. 
Frøerne skal nu finde ind i rollen som ”de ældste” og allerede fra på tirsdag skal de til at være med til 
musik og samling på skolen. 
 
Vi har i løbet af sommeren sagt 
velkommen til Lukas og Malthe, som 
er startet i vuggestuen. I den 
forbindelse vil jeg gerne sige at 
tilstrømningen til vuggestuen er 
enorm. Som det ser ud lige nu har vi 
fyldt vuggestuen frem til 
sommerferien næste år. Derudover 
har vi flere indmeldelser på børn, 
som endnu ikke er født. Det giver et 
godt overblik over interessen for 
vuggestuen, men det giver samtidig 
en udfordring i forhold til det antal 
pladser vi har. I udgangspunktet er ufødte børn ikke sikret plads, hvorimod de børn, der er født er sikret 
en plads når det bekræftes herfra at barnet er indmeldt. Dette afføder naturligvis at en venteligste er en 
realitet. Hvor gerne vi ellers ville det, kan vi ikke modtage alle børn i vores nuværende rammer. 
 

Hen over sommeren har vi taget 
afsked med Emma Larsen, som har 
arbejdet i NaturMusen siden maj 
sidste år. Jeg ønsker hende 
hermed al mulig held og lykke i 
København, hvor hun nu bor. 
I hendes sted har vi fået Kathrine 
Hansen ind som ny medhjælper i 
vuggestuen. Hun er allerede godt i 
gang, men velkommen alligevel. 
Annedorte er sygemeldt i 
forbindelse med kommende 
barsel. Derfor har vi været så 

heldige at få Jette ind som ny pædagog. Stort velkommen til hende også. 



Endelig har Simon i SFO’en forladt os og i hans sted har vi ansat 
Frederikke Tang. Hun er som Simon ansat i både skolen og 
SFO’en. Det er også hende der lukker og slukker hver dag, så de 
børn, der er her efter 16.30 skal hun nok tage sig godt af. Også 
et stort velkommen til hende! 
De nye hoveder blandt personalet kan ses her!  
 
Vi har nu haft vores vuggestue i 2 år. Det er ikke til at fatte, men 
alligevel føles det som om den altid har været der. Vuggestuen 
har bidraget med en stor del af sammenhængskraft gennem 
hele skolen og er blevet til stedet nuttede lillebror. Samtidig har 
den formodentlig også stor betydning i forhold til at folk udefra 
vælger Grønbjerg Friskole frem for et kommunalt tilbud. Tillykke 
til os! 
TILBAGE TIL HVERDAGEN 
En ny struktur skal til at finde sin form for de kommende uger 
og allerede i næste uge går vi i gang med de to ugentlige skovdag 
(se ugeplan). Torsdag bliver dagen, hvor nogle af de ældste 
Larver skal med i skoven. 
 
LARVENYT 
Ferien er slut og vi har brugt ugen på at finde hinanden igen. 
Tirsdag var vi i gymnastiksalen for at lege med bolde.  
Torsdag fejrede vi vuggestuens 2 års fødselsdag 
Fredag var store danse- og syngedag. Vi fandt instrumenter frem og Jette svingede guitaren. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://naturmusen.dk/?page_id=173


 
FRØER 
Det er nu frøerne bliver ”rigtig store”. De skal fra på tirsdag være med til musik sammen med 0. og 1. kl. 
og derefter til samling i gymnastiksalen sammen med hele skolen. 
Frøerne skal være i børnehaven 08.05, hvor Klaus tager dem med i musiklokalet. Christian, som er 
læreassistent kommer sammen med 0. og 1. klasse de første uger, da Birgit (børnehaveklasselære) er 
deltidssygemeldt med diskusprolaps. 
Frøerne har fået tildelt en såkaldt ”morgensider”. Frøerne får hver to elever fra 6. klasse, som skal følge 
dem og sidde sammen med dem under morgensamlingen. Det er vores erfaring at børnene hurtigt bliver 
trygge ved deres morgensidder, hvilket gør det rart for dem at være med i den store flok. 
Morgensidderne er fordelt på følgende måde. 

Frø 6.kl. 6.kl 

Vigga Magnus Jacob 

Venja Dannie Emma J 

Tilde Isabella Nanna 

Isabella Sille Sofie 

Benjamin Emma L Maja 

Jonas Lars Emil 

   

 
Ud over musik og samling, starter Frøerne op med programmet ”Trin for trin”, hvor børnene skal øve sig 
og lære noget om følelser og om socialt samspil.¨ 
 
 

 
 
Se flere billeder på http://naturmusen.dk/ under aktuelle billeder. 
 


