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Mandag Skovdag for Humlebier og Frøer.* 
Humlebier i SFO fra kl. 13.30 

Tirsdag Humlebier: musik og samling derefter yoga i SFO’en. 
Larver, Myrer og Frøer: fortælletime kl. 08.30 
Frøerne: yoga i gymnastiksalen 
Larverne samt nogle myrer: i gymnastiksalen 

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

Torsdag Larver: sansedag 
Myrer, Frøer og Humlebier: Udedag – på grunden ved p-pladsen 08.30 – 12.15* 

Fredag Larver: udedag 
Humlebier: morgenløb med skolen kl. 08.10 

*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
Husk det stadig er vinter mellem træerne, så flyverdragter hue og handsker er påkrævet. 

ARBEJDSLØRDAG! 
Husk der er arbejdsdag lørdag den 21. april fra kl. 08.30. Der vil være fælles morgenkaffe og frokost. 
Tilmeldingen skal ske på www.groenbjerg-friskole.dk under den blå ”klat”.  
 
 
SØRØVERE, SOMMERFUGLE OG SEJE DRAGER 

 
Denne fredag fik jeg besøg på kontoret af et par meget seje Humlebier. De havde i løbet af formiddagen 
malet hinanden. Både voksne og børn skulle føre penslen. Det kræver stor tålmodighed at blive malet og 
stor koncentration at gøre sig umage med at male. Men øvelsen i at male en anden person, er samtidig 
en god øvelse i at være i tæt kontakt med et andet 
menneske og se dette i et andet perspektiv. 
 
 
 
Der er mange færdigheder, der skal øves, når 
skoletiden nærmer sig. 
Humlebierne er her ved at klippe billeder ud af blade 
som skal symbolisere forår. Billederne skal limes på 
et stykke karton og senere hænges op i SFO’en 
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Humlebierne har fået en aktivitetskalender, der 
fortæller om alt det de skal frem mod 
sommerferien.  
På mandag starter de bla.a. med at prøve at gå i SFO 
en enkelt eftermiddag i ugen. 
 
I skoven er Humlebierne lige nu i gang med at tage 
bål certifikat. De skal lære at flække brænde til små 
stave, der kan bruges til at opbygge et lille bål, som 
de selv skal tænde. Det fine certifikat kommer til at 
sidde i deres mapper.  

SKOVEN 

Der er altid nok at tage sig til i skoven.  Det er både nemt og sjovt at bygge huler. 
Mogens, som ejer skoven, har en sej legeplads som 
vi gerne må låne, hvis vi passer godt på den. 

 
LARVENYT 
I denne uge har vi set nogle glade børn, som rigtig har fundet hinanden og fået en leg i gang. 
Hector, Lukas og Max skubber de store puder efter hinanden, kigger på hinanden, griner og 
fortsætter i løb ind på stuen hvor de så rutsjer, står alle tre og kigger ud af vinduet og griner igen. 

En leg hvor man kan se fællesskabet blomstre, og vi voksne skal forsøge ikke at bryde ind med planlagte 
aktiviteter. 
Vi har også været i salen og nej hvor blev der bare tumlet på madrasser og puder og undersøgt. 

Og så kom der gang i maskinerne igen til stor fornøjelse for alle børn 🙂 

 
 

Vi har også leget med kartoffelmel og vand, en god sanseleg, som de var meget optaget af at røre ved og arbejde 
i. 

Der bliver altid leget med sproget i vuggestuen. Det er ikke lige til at få vendt tungen rigtigt, men det gør 
jo ikke så meget. Se en lille video her:  
 
 
  

http://naturmusen.dk/wp-content/uploads/2018/04/Sprogøvelser.mp4


FOTO/VIDEO – PÆDAGOGSTUDERENDE 
Vores to studerende Johanne og Dimka har i 
forbindelse med hhv. 1. års-opgave og 
bachelorsprojekt, brug for 
foto/videodokumentation. Derfor har vi brug for 
forældrenes samtykke til at billeder og video af 
deres børn må bruges i opgaveøjemed. 
Vi har samtykkeerklæringer liggende, men for at 
gøre processen så smidig som muligt, har de 
forældre, der ikke har lyst til, at deres børn 
optræder i forbindelse med de studerendes 
eksamener, mulighed for at komme forbi kontoret 
og meddele dette. Vi respekterer selvfølgelig fuldt 
ud et nej tak. 
Billeder og video vil blive destrueret umiddelbart efter opgavens afslutning. 
 
 
NYT FRA BESTYRELSEN 
Så har den nye bestyrelse konstitueret sig! Fordeling af poster kan ses her! http://www.groenbjerg-
friskole.dk/bestyrelsen.html  
Jeg er slet ikke i tvivl om at den nye bestyrelse glæder sig til at smøre ærmerne op og tage fat på et 
spændende arbejde for at gøre den bedste vuggestue, børnehave og skole til et endnu bedre sted at være 
barn og forælder. 
Den 14. maj bliver det nye forældreråd samlet for første gang. Husk at du altid kan komme til 
forældrerådsmedlemmerne med ris, ros, gode ideer og aktuelle emner, der ønskes diskuteret på 
forældrerådsmøde. 
 

 

Det kan til tider være hårdt at være medhjælper! 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 
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