
NYHEDSBREV   
Uge 38  2017 

Ugeplan uge 39 

Mandag Larverne: Gåtur over til grunden, hvor vi leger med bolde. 
Frøer: til fødselsdag hos Venja 
Myrer hjemme i børnehaven 

Tirsdag Frøer musik – samling kl. 08.10 
Larver og myre: Fortælletime kl. 8.30 
Yoga for: Tilde, Vigga, Benjamin, Jonas, Venja, Isabella og Sissel. 

Onsdag Myrer og Frøer: Fortælletime kl. 8.30 
Frøer trin for trin 

Torsdag Myrer og Frøer samt Noah, Magnus F og Paz: kirkens fødselsdag kl. 08.45 

Fredag Larverne: Afslutning for Magnus N 
Larverne: Vi holder fødselsdag for Malthe. 
Jonas har sidste dag i børnehaven (har kage med til formiddag) 

 
 

LARVENYT:  
I mandags fik vi fejret Lucas, som blev 1 år og i dag, 
fredag fejrer vi Hector som bliver 2 år. Vi fik også 

sunget fødselsdagssang for Lenette. Stort tillykke til dem 
alle. 
Vi er begyndt på nogle nye rim. Rim er god sprogstimulering 
og er både sjovt og lærerigt. ”Se min lille krokodille” af Lotte 
Salling er et af dem. Til sidst siger den haps og vi siger av, 
av, av og puster på fingrene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Flere af børnene er blevet ret gode til fagterne.  
Vi synger ofte papegøjesangen, som hedder: 
”Oppe i luften der flyver en fugl”. Den er ret 
populær. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fødselsdage i vuggestuen. 
 
 
 
 
 
 
NATURENS GANG 
Som de fleste vist nok bemærkede, lå der en død 
grævling ved børnehavens indgang i tirsdags. Efter 
børn og voksne havde gjort sig erfaringer med, 
hvordan et dødt dyr lugter, når det er ved at gå i 
forrådnelse, blev kadaveret og skindet smidt ud og 
hovedet blev taget med i skoven og lagt på en 
myretue. 

 
Nu bliver det spændende at følge hvordan hovedet 
bliver renset for kød og væv af myrerne, for så at 
ende som et kranie.  
 

 
 
 
Natur og naturfænomer (det aktuelle 
læreplanstema) har mange sider. 
Myrerne talte om vulkaner og hvad de består af og 
hvor i verden de er. 
De var også med til at lave en lille vulkan i 
sandkassen. 
En blanding af eddike, opvaskemiddel og frugtfarve 
blev hæld i en lille bøtte, som skulle placeres i en 
vulkan, der var bygget op af sand. 
Efter at have tilsat bagepulver, begyndte ”lavaen” 
at vælte op af vulkanens top. Og ja, lava kan 
sagtens være blå, når man selv må bestemme! 
 



FORTÆLLETIME 
Hver tirsdag og onsdag har vi fortælletime mellem 
kl. 8.30 og 9.00.  
Der kan være mange forskellige måder at gribe 
tingene an, når der skal fortælles. 
Onsdag havde vi fået besøg af dukken Frida, der 
fortalte historien om de tre små grise, der skulle 
flytte hjemmefra og som ulven så gerne vil have fat 
i. Børnene skulle hjælpe Frida med at synge sangen 
”hvem er bange for den stygge ulv” og de skulle også 
prøve at puste som ulven. 
En lille smagsprøve på fortælletimen kan ses her! 
 

 
EN MADPAKKE ER IKKE BARE EN MADPAKKE 

EN TUR I HALLEN 

 
 
 
 
PARKERING! 
Endnu en gang må vi opfordre til at alle parkere på 
parkeringspladsen, når der hentes og bringes. – også 
selvom man lige hurtigt kan aflevere sine børn og 
også selvom det er tidlig morgen og mørkt og også 
når det regner. Der opstår alt for mange farlige 
situationer, hvor gående eller cyklende skolebørn 
nemt kan blive overset.  
 
 
 
 
 

http://naturmusen.dk/wp-content/uploads/2017/09/IMG_5304.mov


ARBEJDSLØRDAG 
 
Hej forældre og elever 
I kan stadig nå at tilmelde jer arbejdslørdag. Det er også muligt at møde op på dagen. Jeg har følgende 
besked til arbejdsholdene: 
 
Arbejdsholdet til Søgaardgrunden medbringer (hvis de har ☺ ) 
Motorsav 
Buskrydder 
Tøj efter vejret  
evt. en kløver med traktor (der er ingen strøm)  
 
Arbejdsholdet til udearealer mm. Medbringer 

(hvis de har 😊)  
 
Hækkeklipper (ikke med ledning) 
Buskrydder 
Skovle, koste, river trillebør mm 
Trailer (og en bil til at kører med den) 
Tøj efter vejret 
 
OBS! MADHOLDET MØDER IND KL 7.45 LØRDAG 
MORGEN  
 
Vi glæder os til at se jer 
med venlig hilsen 

 
” ..her vækkes lysten til at lære”. 
Skoleleder 
Grønbjerg Friskole 
Niels-Henrik Larsen 
Mobil:41418625 

 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 


