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Uge 10 2018
Ugeplan uge 11

Mandag
Tirsdag

Onsdag
Torsdag
Fredag

Larver: udedag
Frøer i multisalen.
Humlebierne: aktiviteter i SFO’en
Humlebier: musik og samling derefter yoga i gymnastiksalen.
Larver, Myrer og Frøer: fortælletime kl. 08.30
Frøerne: yoga i SFO’en
Larverne samt nogle myrer: i gymnastiksalen
Larver: Sanglege/udedag
Myrer + Frøer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30
Humlebier: Filur
Larver: sansedag
Yoga med to små hold.
Larver: udedag

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 4. april kl. 17.00 holder Grønbjerg friskole og
NaturMusen generalforsamling.
Forældre til børn i vuggestuen, børnehaven og i skolen samles
i gymnastiksalen for at møde andre forældre. På mødet vil
afdelingslederen
og
forældrerådsformanden
afholde
beretning, hvor man har mulighed for at høre lidt om året der
gik og om tankerne omkring NaturMusen nu og i fremtiden.
Det er også her at der skal vælges nye medlemmer til
bestyrelsen og til forældrerådet. Det kan godt skræmme nogen
væk med et valg, men husk at det ikke er nogen skam at sige
”nej tak!”.
Efter NaturMusens generalforsamling er der mulighed for at få
noget at spise inden mange nok skal hjem og putte børnene.
Hop
ind
på
http://www.groenbjergfriskole.dk/arbejdslrdag.html og tilmeld dig og dine børn. (NB! Der vil være mulighed for at få passet
børnene mens generalforsamlingen foregår!)
Hvis man har lyst, må man meget gerne blive til skolens generalforsamling som foregår lige efter
spisningen.
LOCKOUT ELLER STREJKE
Overenskomstforhandlingerne får meget tid i medierne lige
nu, men vi ved endnu ikke om vuggestuen og børnehaven
bliver ramt. Skolen bliver muligvis ramt, men som det ser ud
lige nu, går pasningsdelen fri.
Vi melder ud, så snart noget er sikkert. Lockouten vil tidligst
kunne ske den 10. april.

MUSIK I HVERDAGEN
Hver dag er der musik i NaturMusen, men nogle gange er musikken mere struktureret og organiseret.
Onsdagens fortælletime blev brugt på både sang og spil på instrumenter. Blandt andet sang vi en sang,
hvor alle instrumenterne skal være stille på en gang. Det var børnene gode til. Det er samtidig en god
øvelse i impulskontrol. Impulskontrol bruges i mange sammenhænge. Det at lære at lade være med at
gøre det man gerne vil lige nu, er noget tillært og noget der skal være på plads når barnet når skolealderen.

Yoga er også en vigtig del af den musik vi gerne vil fylde
hverdagen med.
Hver uge er der yoga i salen og i SFO’en for både store og
små grupper.
Vi prioriterer gruppestørrelser og deltagere på en måde der
tilgodeser det enkelte barn og de behov det har.
Line tager hver uge 2x2 børn med i gymnastiksalen og laver
et meget intens og målrettet forløb til de konkrete børn.
Andre gange har både Bodil og Line store grupper, der giver
noget helt andet til børnene.

LARVENYT
Hver uge bruger vi rigtig meget tid med sang/rim, instrumenter og fagter, da vi ved at det er super vigtigt for bla.
børnenes sprogforståelse og samtidig er det skønt at opleve børnenes genkendelse og det fællesskab der opstå i
disse stunder. Selv de yngre børn kan med enkelte fagter, gøre sig forståelige med hvilken sang/rim de ønsker vi
skal lave. Spørg endelig, hvis I mangler inspiration.

Forhåbentlig de sidste vinterbilleder fra dette ”forår”.

Græsslånings-sæsonen er i gang!
GOD WEEKEND
KLAUS

