
NYHEDSBREV   
Uge 35  2017 

Ugeplan uge 36 

Mandag Skovdag for frøer + årgang 2013 (Inge + Jakob) 
Yngste myrer hjemme (Emma + Bodil) 

Tirsdag Frøer musik – samling kl. 08.10 
Larver og myre: Fortælletime kl. 8.30 
Frøer: trin for trin 
Larverne: i gymnastiksalen 

Onsdag Myrer og Frøer: Fortælletime kl. 8.30 

Torsdag Skovdag for myrer, frøer samt Paz, Noah og Magnus. 

Fredag  

 
SKOVEN ER FOR ALLE 
Det er efterhånden blevet fast kutyme at alle tager i 
skoven om torsdagen; myrer, frøer og de ældste 
larver. 
Og der er masser at lære derude. En skov er ikke 
bare en skov med træer, græs, dyr og svampe. Der 
er nuancer over alt. Det er en stor oplevelse at have 
et lille barn med i skoven for første gang og se 
hvordan barnet bliver mere og mere opmærksom 
på detaljerne. 
Eksempelvis det at få øjnene op for, at der findes 
forskellige svampe er med til at skærpe 
opmærksomheden for det, der er lige for næsen af 
en. Når vi en pædagogisk sammenhæng kigger på en 
svamp sammen med børn, gør vi opmærksom på at 
der er forskel.  
En skørhat brækker meget let, en mælkehat 
kommer der hvidt saft ud når den brækkes, en 
fluesvamp har prikker ovenpå, en rørhat har rør i 
stedet for lameller osv. osv.  



En dag i skoven slutter altid med en farvelsang og også gerne en sang eller to, hvor man kan få bevæget 
sig lidt. 

 
UGEN I VUGGESTUEN 
I denne uge måtte vi sige farvel til Jawad. 
Torsdag var hans sidste dag og han havde medbragt 
frugtspyd og kiks til alle. 
Familien er flyttet til Skjern og vi håber alt det 
bedste for dem. Tak for vi fik lov at lære Jer at 
kende! 

 



STORE OG SMÅ 
Det kan ikke siges for mange gange. Det at have 
store og små tæt ved hinanden i hverdagen er et 
kæmpe aktiv for os i NaturMusen og Friskolen.  
En formiddag på hoppepuden, hvor 
børnehavebørnene har det hele for sig selv og så 
skoleklokke pludselig ringer. Store, glade og 
hensynsfulde skolebørn blander sig straks med de 
små og gode tumlelege opstår. 
Så kan det vist ikke blive bedre at være barn i 
Grønbjerg! 
 
 
PASNINGSBEHOV I EFTERÅRSFERIEN 
Jeg har brug for at få svar på pasningsbehovet for efterårsferien senest på mandag den 4. september. 
Send en mail eller skriv på listen ved indgangen til hhv vuggestuen og børnehaven. 
Et pasningsbehov kan være mange ting, og vi blander os ikke i, hvorfor man har brug for pasning. Jeg vil 
blot understrege, at det er i ferieperioderne, vi har mulighed for at få afviklet ferie og afspadsering for 
personalet. På den mådes sikre vi, at der er flest mulig hænder i hverdagen. 
 
ARBEJDSLØRDAG 
Lørdag den 23. september kl. 8.30 – 15.00 mødes alle forældre og børn fra NaturMusen og Grønbjerg 
Friskole til en god dag med fællesskab, hygge og lidt arbejde. 
Som bekendt er det enhvers pligt at møde op til disse arrangementer. Det er bl.a. på arbejdsdage at 
man oplever forskellen på de offentlig og private institutioner. 
Tilmeldingen skal ske på http://www.groenbjerg-friskole.dk/arbejdslrdag.html  
Hvis man skulle være forhindret i at møde op, bedes I kontakte bestyrelsen for at aftale andre opgaver I 
kan tage. 
Bestyrelsen kan nås med adressen bestyrelsen@gbfri.dk ellers er telefonnumrene her! 
 

 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 
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