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Mandag
Tirsdag

Onsdag

Larverne: gåtur/på legepladsen
Humlebier + ældste myrer: i gymnastiksalen.
Larver og Myrer: fortælletime kl. 08.30
Humlebier musik – samling kl. 08.10
Larverne: i gymnastiksalen
Yoga for: Tilde, Vigga, Benjamin, Venja, Isabella og Sissel.
Myrer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30
Larverne: sang og musik
Frøer: trin for trin

Torsdag
Fredag
FÆLLESSKABET I NATURMUSEN
Jeg vil gerne starte dette fredagsbrev med at sige tak til alle de fremmødte ved forældremødet i går
torsdag. Hvor var det skønt at se så mange have lyst og mulighed for at bakke op om mødet.
Vi havde nogle gode debatter i børnehaveafdelingen. Og vuggestuens forældre fik en grundig forklaring
på hvad vi går og foretager os sammen med Jeres dejlige unger og hvorfor aktiviteterne er vigtige.
Forældrene fik også rig mulighed for at spørge ind og måske få nogle gode råd med på vejen.
Som jeg kort berørte i starten af mødet, har vi en stor, men dog positiv, udfordring når vi når til august
2018. Vi har ikke plads til flere børn i vuggestuen og der er mange der gerne vil ind. Som det fremgår af
bestyrelsens indlæg som findes nederst i dette nyhedsbrev, tager både bestyrelse og ledelse udfordringen
aldeles alvorlig og vi håber på at finde en god løsning snarest muligt.
Forældrerådet har gjort opmærksom på at der stadig er mange, der ikke benytter vores p-plads, men
derimod parkerer ved skolevænget og den lille vej ind mod skolegården. Giv lige en kommentar til de, der
stadig ikke har hørt det. Pfh. Tak!
PERSONALE NYT!
Som nævnt på forældremødet stopper Jakob i NaturMusen næste fredag. Han skal ind og læse til pædagog
og det kan vi jo kun glædes over. Men vi kommer alle til at savne ham!
Onsdag lykkedes det så at ansættes hans afløser.
Patrick Stoubæk starter i børnehaven den 29.
januar. Vi glæder os til at lære ham at kende, så tag
nu rigtig godt i mod ham.
LARVENYT
I denne uge har vi rigtig fået gang i forskellige rim, som
også er en god sprogstimulering. Børnene er vilde med
dem. I kan se rimene på væggen på stuen. Tobias og
Hector har også malet flotte malerier, der var stor
koncentration og de sad i lang tid, faktisk en halv time
som må siges at være lang tid i deres alder.
Kathrine har været på cykeltur med Lucas og Max, de så
noget byggearbejde, som var spændende at kigge på.
Tobias og Hector har været på tur med dukkevogn hele
skolen igennem, der blev de mødt med stor
opmærksomhed fra de store børn.

Mandag: Kathrine på gåtur med Hector og Tobias hvor de så
julemandens hus.
Lenette og Alfred lavede imens en kold dej til boller.
Tirsdag: vi er igen startet op på fortællertime i børnehaven med de
ældste vuggestuebørn og myrer og frøer fra børnehaven. En god måde
at blive fortrolig med børnehaven på og det at være en del af en større
gruppe.

UGENS HØJDEPUNKT
Der er vist ingen tvivl om at ugens
højdepunkt i børnehaven, var der hvor de
ældste myrer endelig blev Frøer. Med et
par store hop, var de store myrer
pludselig forvandlet til Frøer. Nu kunne
det ikke gå for stærkt med at få ændret
billederne på garderoberummene, sådan
at den lille myre blev udskiftet med en
stor frø.

KROPPEN BLIVER RØRT

På Grønbjerg Friskole og NaturMusen har vi super gode faciliteter. Det er ikke en hver skole af vores
størrelse forundt at have både en gymnastiksal, en multisal og et redskabsrum fyldt med madrasser,
plinte, bolde og meget andet.
Her i vinterhalvåret bliver salene flittigt brugt til både yoga og tonseleg.

BESTYRELSENS INDLÆG:
Vi er i bestyrelsen blevet opmærksom på en kommende udfordring. Det drejer sig om, at der fra
sommerferien ikke vil være plads til flere nye vuggestuebørn, som har et ønske om at være i
NaturMusen. Det er jo positivt, at der bliver født mange nye børn i Grønbjerg og dem, vil vi naturligvis
gerne kunne byde velkommen. Vi ser med stor alvor på, at det ikke skal blive nødvendigt at afvise lokale
familier og søskende til børn, som i forvejen er tilknyttet enten NaturMusen eller friskolen.
Derfor vil vi kigge på forskellige muligheder for en løsning. Det kan være enten en midlertidig pavillon, et
flytbart lille hus el. som efterfølgende vil kunne sælges igen. Hvis nogen af jer har forslag modtages de
meget gerne. Det er klart at der skal være ordentlige forhold og Klaus og Niels Henrik vil i den nærmeste
fremtid undersøge muligheder og krav til indretning.
Vi vil gøre, hvad vi kan for at løse dette problem, som vi anser for at være en luksusproblem – dog med
stor betydning for de involverede familier.
På vegne af bestyrelsen
Jette Rask
--Ledelsen vil senest ultimo februar meddele, hvilken løsning på ovenstående problem, vi vil benytte os af.
Jeg vil derfor bede de berørte parter at have is i maven ind til da!

GOD WEEKEND
KLAUS

