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Ugeplan uge 13/14 

Mandag Sampasning – vuggestuen/børnehaven/SFO’en 

Tirsdag Sampasning – vuggestuen/børnehaven/SFO’en 

Onsdag Sampasning – vuggestuen/børnehaven/SFO’en 

Torsdag Påskeferie 

Fredag Påskeferie 

 

Mandag Påskeferie 

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 
GENERALFORSAMLING KL 17.00 

Torsdag Larver: sansedag 
Myrer, Frøer og Humlebier: Første skovdag! 08.30 – 12.15* 

Fredag Larver: udedag 
Myrer, Frøer og Humlebier: Legetøjsdag 

*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
GENERALFORSAMLING DEN 4. APRIL 
Endnu en gang vil jeg reklamere for Generalforsamling onsdag den 4. april kl. 17.00. Vi har ikke fået så 
mange tilmeldinger, som vi havde håbet på. Det kan dog stadig nås. Tryk på den blå klat og tilmeld dig 
med det samme.  

Pernille forlader forældrerådet og vi mangler derfor nye interesserede forældre, der har lyst til at lægge 
et stykke arbejde for NaturMusen.  Giv nuværende forældreråd et praj eller møde op og giv dig til kende. 
 

http://www.groenbjerg-friskole.dk/arbejdslrdag.html
http://www.groenbjerg-friskole.dk/arbejdslrdag.html


GRØNBJERG BYPARK 
Så rullede de første 250.000kr ind, fra LAG midlerne 
og vi kan så småt gå i gang med at anlægge stier og 
gøre klar til beplantning af hele arealet. 
Grunden ligger lige over for skolen og planerne for 
stedet er, at etablerer stier, skov, bmx-bane, shelter, 
bålsted og en bygning som skal bruges til 
undervisning/opholdsrum på dage med regn og 
rusk. 
Allerede nu, er både børnehaven og vuggestuen 
begyndt at bruge stedet. Der er mange muligheder 
på denne lille plet. Den stejle skråning fra kirkestien 
og ned mod grunden, er god til at træne balance og 
det at overvinde sin frygt. Derudover er der lige nu i 
tusindvis af vintergækker – lige til at plukke. 

FORÆLDRERÅDETS ARBEJDE 
Forældrerådet i NaturMusen mødes ca 5 gange om 
året. Referaterne fra møderne findes på vores 
hjemmeside under hovedmenuen ”Forældrerådet” 
Her findes også billeder af forældrerådets 
medlemmer. 
Jeg vil samtidig gøre opmærksom på at 
NaturMusens årshjul kan findes punktet ”Praktiske 
oplysninger” se det her! 
  

https://create.plandisc.com/wheel/showPublic/Ecl5ueW


LARVENYT 
I denne uge har vi nydt at være på legepladsen, hvor 

himlen flere gange var blå og solen skinnede🌞 Der 
blev gynget, gravet i sandkassen og løbet op og ned af 
bakken. Masser af motorik træning. 
Også ondag blev der sunget og spillet guitar med Jette, 
bl.a.  "kom og dans med mig"  
Torsdag blev en sanseformiddag; først med kugleleg og 
sansegynge i puderummet, herefter lidt finmotorik 
træning med farveblyanter.  
Vi har også haft besøg af Alma (7 mdr.), som er en' af 
hele 3 piger som starter 1. april - Vlada (1år og 10 mdr.) 
Og Lærke (10 mdr.) Vi glæder os rigtig meget til pigerne 

starter❤ Maria, vores nye medhjælper, starter også 1. 

april. Håber alle er klar til at byde hende velkommen☺ 

I dagene op til Påske holder mange børn fri og vi ønsker Jer alle en dejlig Påske🐣 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YOGA – FOR KROP OG SJÆL 
Der kan siges meget om yoga, men i virkeligheden 
er det meget svært at beskrive, hvad der sker hos 
børnene, når de ligger og lytter til musik eller laver 
vejrtrækningsøvelser. 
Humlebierne her fik alle en sten på maven, der 
skulle suge alle de trælse og triste tanker væk og 
give ny energi. 
 

 



BESØG FRA VELLING 
 
Naturhuset i Velling var mandag på besøg i NaturMusen, hvor Humlebierne og deres ældstegruppe tog 
med bussen ud til skoven, hvor der skulle hygges, snittes, spises madpakker og meget andet. Vi har planer 
om at besøge Velling senere på året. 

 

GOD PÅSKE 
KLAUS 


