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Ugeplan uge 12 

Mandag Larver: udedag 
Frøer i multisalen. 
Humlebierne: Besøg af børn fra Naturhuset i Velling (bustur til skoven)* 

Tirsdag 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 

Onsdag Larver: Sanglege/udedag 
Myrer + Frøer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30 
Humlebier: Filur 

Torsdag Larver: sansedag 
Påskefrokost/påskeløb 

Fredag Larver: udedag 

OBS! Kun for Humlebier! (medbring taske med skovvenlig madpakke samt drikkedunk!) 
 
GENERALFORSAMLING DEN 4. APRIL 
Ingen kommer til at glemme generalforsamlingen efter denne skønsang fra Ledelsen! Se video via linket 
her! 
https://www.facebook.com/groenbjergfriskole.dk/videos/1056304491177147/  
 
LARVENYT 
Vi har fået 2 nye sange op på væggen. ”I et lille bitte hus”, med en masse fagter til, til sidst sover børnene i huset, 
og det er de ret optaget af at kigge efter. Den anden er Her er højre, her er venstre, her synger vi om flere 
kropsdele og til sidst slår numsen en ordentlig prut, og det er altid sjovt at lave prutte lyde.  
En gang imellem er det godt med nye sange, selvom 
børnene elsker gentagelser, kan vi mærke at nu de 
mættet af den sang, og så finder vi en ny. 

En dag opstod der en spøgelsesleg, Alfred slukkede lyset 
og børnene løb efter hinanden med høje lyde. Jette tog 
et tæppe over hovedet, og så er det bare et ekstra + 
med en sang om “Spøgelserne kommer, skynd jer væk”. 
Se den uhyggelige film her – hvis du tør!  
Vi har også leget med balloner, en god sanse leg, det var 
sjovt at få dem til at flyve, sparke til dem og bare lade 
dem suse rundt, hvis vi ikke bandt en knude på dem. 

https://www.facebook.com/groenbjergfriskole.dk/videos/1056304491177147/
http://naturmusen.dk/?page_id=798


Ny medhjælper i vuggestuen 
Torsdag blev Maria Meldgaard Andersen ansat som ny pædagogmedhjælper i vuggestuen! 
1. april når vi 10 børn i vuggestuen og vi har derfor brug for flere hænder. Blandt næsten 100 ansøger blev 
Maria valgt og vi glæder os til at byde hende velkommen til NaturMusen. Hun starter med 25 timer 
ugentlig, men da vi som bekendt får mange nye børn den 1. august øges hendes timetal til 37. 
 
ONCE IN A LIFE TIME 
Det er ikke hver dag man får lov til at kigge inden for 
i et klaver og der er da slet ikke mange, der får lov til 
at skille et klaver ad. Men det hvide klaver i glassalen 
– bygget i det gamle Sovjet – måtte onsdag lade livet 
til stor morskab og forundring for engagerede børn 
fra både børnehave og SFO.  

 
Da de sidste tangenter var væk og de fleste streng 
klippet, blev jernrammen med de resterende 
strenge lagt på legepladsen som et udendørs instrument, hvor børnene kan eksperimentere med at slå 
på strengene med pinde, skovle eller lign. 
 
BRÆNDE KAN GIVE VARMEN FLERE GANGE 
I skrivende stund blæser en kold vind fra øst og 
snefnuggene danser. Så er det godt at kunne tænde 
et bål og varme hænderne ved. Vi har købt et parti 
brænde fra Møltrup, som onsdag skulle køres fra p-
pladsen til legepladsen. Det var nogle 
hårdtarbejdende børn, der kørte brænde på 
trækvogn, trillebør og traktorvogn. 
En del af brændet skal køres til skoven, da 
skovdagene snart starter og her er bål et fast 
indslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fortælling onsdag 
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