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Mandag
Tirsdag

Onsdag
Torsdag
Fredag

Larver: udedag
Frøer i multisalen.
Humlebierne: trin for trin
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

LARVENYT
I denne uge har vi flere gange haft et vattæppe fremme. Vi har brugt det som faldskærm og leget blæsevejr mens
børnene sad under det. Der er også blevet leget karrusel, hvor vi drejer rundt mens børnene sidder på tæppet.
Der er blevet gynget efter tur, så her er blevet sanset, øvet balance og i at vente på tur.
Vi har sagt farvel til Tobias, der torsdag startede i børnehaven.
Onsdag fik vi røde kinder, da vi var på legepladsen og det bed lidt i kulden.

Torsdag var børnene super dygtige og meget
optagede af at male. Se video her!
TO STORE GAVER
Torsdag ankom to store gaver fra Eriksens
maskinstation i Spjald og Herborg smedje og
maskinforretning. NaturMusen har fået to nye
pedaltraktorer. Der var straks rift om at få lov til at
køre på dem og selvom det var svært at vente, var
børnene rigtig gode til at vente på tur – en god
øvelse for alle!

 Papkasserne fra de to traktorer gav anledning til
masser af leg!
NaturMusen vil gerne sige tusind tak til Eriksens Maskinstation og Herborg smedje og maskinforretning
for den flotte gave. Vi skal nok passe godt på dem!
DE TRE SMÅ GRISE

De to ugentlige fortælletimer er kommet for at blive. Hver tirsdag og torsdag bliver der fortalt historier
lavet skuespil, sunget og danset!
Onsdag fortalte Frida om de tre små grise og om
hvordan ulven forsøgte at puste deres huse omkuld.
Frida fik dog lidt hjælp af Bodil! En dukke som Frida
er god til at fange og fastholde børnenes
opmærksomhed.
AT VÆRE NY
Torsdag startede Kamila og Zlata i børnehaven og
selvom det kan være lidt svært når man ikke forstår
dansk, har børnene været rigtig gode til at tage imod
dem. Man kan sagtens lege sammen på trods af
sprogbarrieren.

NYT FRA BESTYRELSEN
-fra Trine Sønderby.
I skrivende stund skinner solen fra en flot lyseblå himmel, trods frost i jorden kæmper små vintergækker
sig frem, dagene bliver lysere og lysere – det giver energi, det er tid til at der skal ske noget. Sådanne
fornemmelser har vi også i bestyrelsen.
Vi har lavet en udskiftning, i det Maiken er stoppet. Tiltrådt som 1. suppleant er Klaus Bak. Tak for dejligt
samarbejde med dig Maiken og velkommen til Klaus som sidder i bestyrelsen frem til forår 2019.
I tråd med dette er det er tid til at indkalde til NaturMusen- og friskolens generalforsamling. Sæt X i
kalenderen onsdag den 4. april.
På baggrund af de evalueringer vi har fået fra jer forældre ændre vi i år proceduren. Vi afvikler de to
generalforsamlinger adskilt og med fællesspisning. Sådan at der før fællesspisning afvikles
generalforsamling for naturmusen og efter spisning afvikling af generalforsamling for friskolen. Det
foregår som vanligt i gymnastiksalen. Man er naturligvis meget velkommen til at deltage i begge.
ALTSÅ:
Fra klokken 17-18 afholdes Naturmusens generalforsamling. Det er her muligt at tage jeres børn med.
Der er arrangeret børnepasning/leg til både vuggestue- og børnehavebørn (vuggestuebørn må gerne være
hos forældre under generalforsamlingen) Det vil være elever fra ældste gruppen og en lærer fra yngste
gruppen der passer børnene.
Fra klokken 18-18.45 er der fællesspisning for generalforsamlingernes deltagere og de børn der er taget
med. Hvis I ønsker at deltage i spisning er der tilmelding på friskolens hjemmeside (lig den tilmelding i
kender fra vores arbejdslørdage) Sidste mulighed for tilmelding til spisning er søndag den 25.3.
Fra klokken 19-21 afholdes friskolens generalforsamling.
Vi håber at se mange af jer til en dejlig aften med fokus på vores børns hverdag og fremtid. Husk tilmelding
på friskolens hjemmeside hvis i ønsker at spise med.
På valg i NaturMusen er Pernille Refslund (ønsker ikke genvalg). På valg i Friskolen er Per Thomsen
(ønsker genvalg), Bo Larsen og Trine Sønderby (ønsker ikke genvalg).
Har bestyrelsesarbejdet ikke interesse kan man sagtens møde op til generalforsamling uden risiko for at
blive valgt. Det vigtigste er, at man deltager.
For mit vedkommende er det nu blevet tid til at sige farvel til bestyrelsesarbejdet. Jeg ser tilbage på en
dejlig tid, et værdifuldt samarbejde med husets personale og mange oplevelser og projekter ført ud i
livet. Bestyrelsesarbejdet har klart understøttet min forståelse af at være friskole forælder. NaturMusen
og friskolen er vores. Det er os som forældre, der har det ultimative ansvar for at drive, lede og præge i
hvilken retning det hele skal gå. Der har gennem årene været mange spændende, krævende, udviklende
og lærerige anliggender at tage stilling til og træffe beslutninger om.
Bestyrelsesarbejdet er præget af de helt samme værdier som er holdende for hele huset; FRIHED,
ANSVAR OG FÆLLESSKAB. At sidde til bestyrelsesmøde, træffe beslutninger uden at skulle spørge andre
end os der sad med rundt om bordet (nogle gange måske lige banken eller revisoren) det har været
spændende. Når beslutningen var truffet kunne vi i dagene efter sætte det i gang eller fortælle at nu har
vi nye projekter i støbeskeen. Det har givet en rigtig god fornemmelse og vigtigst for mig, at det alt
sammen er til fordel for vores børn. Det kan ske fordi vi har frihed hertil, tager ansvar herfor og arbejder
i fællesskab. Jeg har rigtig mange gange haft en god mavefornemmelse og været stolt af beslutninger,
projekter og vores arbejde. Dette bekræftet når drengene er kommet hjem fra skole ”mor har du været
med til at bestemme det” eller når jeg har drøftet skolegang med mine kollegaer hvis børn der går i
folkeskolen ”jamen kan i bare sådan lige selv bestemme det….” Ja det kan og det har vi gjort når
forholdene har været til det. Der har naturligvis også været situationer hvor alt ikke lige har flasker sig.
NaturMusen og friskolen er i den situation, at vi langt hen af vejen har haft mulighederne for at udvikle
og se positivt på fremtiden. Dette er jo i sig selv med til at skabe en positiv stemning, masser af energi
og sådan tror jeg det vil fortsætte de kommende år.
Så tænker DU at bestyrelsesarbejdet kunne være noget, så får det mine bedste anbefalinger.
GOD WEEKEND
KLAUS

