
NYHEDSBREV   
Uge 32 2018 

Ugeplan uge 33 

Mandag Sampasning vuggestue-børnehave-sfo 

Tirsdag Sampasning vuggestue-børnehave-sfo 

Onsdag Myrer + Frøer: fortælletime kl. 08.30 

Torsdag Alle: skovdag kl. 08.30 

Fredag 10 års jubilæum kl. 16.00 – 20.00 

*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
 

VELKOMMEN TILBAGE 
Sommerferien er slut og hverdagens 
rytmer skal igen findes.  
I NaturMusen er der som bekendt sket 
mange forandringer på det seneste. 
Vuggestuen er udvidet og der er sat en ny 
dør op mellem den nye vuggestue og 
børnehavens garderobe. 
SFO’en er flyttet ind i det der tidligere var 
4. klasse og børnehaven har indrettet sig i 
den gamle sfo. 
Kathrine er stoppet i vuggestuen og 
Agnete er ansat i hendes sted. 
Emma er delt mellem børnehave og vuggestue. Mandag og fredag er hun i børnehave tirsdag, onsdag og 
torsdag er hun i vuggestuen. 
Christina er ansat med 20 timer ugentlig i børnehaven. Derudover dækker hun delvist de timer vi mangler 
ifht. Bodils fortsatte sygemelding. 
For at skabe et lille overblik for forældre, har vi lavet en tavle ved børnehavens indgang, der fortæller 
hvem der er på arbejde og hvor de er. 
Vi er i øjeblikket ved at finde den helt rigtige til den stilling, der bliver ledig når Patrick stopper til 1. 
september. I hans sted ansættes en uddannet pædagog. Vi har samtaler i uge 34. 
 
10 ÅRS JUBILÆUM 
Alle skulle gerne have modtaget en invitation til Grønbjerg 
Friskoles 10 års jubilæum fredag den 17. august kl. 16.00 – 
20.00. Da det er fredag og mange har små børn, er det 
selvfølgelig helt ok at være med så længe man kan. 
Tilmelding til spisning skal ske her!  
 
NY PERSONDATALOV 
Som de fleste sikkert har hørt, er der kommet en ny persondatasikkerhedslov. Dette bevirker bla.a. at alle 
forældre skal skrive under på at vi må bruge persondate på diverse lister samt bruge billeder på de sociale 
medier. 
Papirerne herom vil ligge i børnenes garderoberum i næste uge. De bedes underskrevet og afleveret til 
personlaet. 
 
FYRAFTENSMØDE 
Som jeg har skrevet ud om tidligere, afholder vi et fyraftensmøde onsdag den 22. august kl. 16.30. Her får 
forældre mulighed for at høre lidt om de strukturelle ændringer, der er sket i NaturMusen og stille 
spørgsmål herom. 

http://groenbjerg-friskole.dk.linux8.unoeuro-server.com/arbloerdag/index.php


Jeg vil gerne have en tilkendegivelse af om man har mulighed for at deltage! (skriv evt. en mail) 
 
LARVENYT 

Så er vi alle i gang efter en god varm sommerferie 🌞 
Alle både store og små nyder vores nye " vuggestue" 
det er dejligt med så meget plads at boltre sig på. Det er 
spændende at udforske det nye rum, åbne og lukke 
skabe, og især de yngste synes det lille trin ved 
køkkenbordet er sjov og udfordrende at kravle på, men 
også lidt farligt, synes vi voksne.  
Vi spiser nu alle i den ny vuggestue, men leger i begge 
rum, måske finder vi en anden struktur på et tidspunkt, 
men nu prøver vi det her.  
I vuggestuen har vi lige nu indimellem en del uro, men 
heldigvis også rolige stunder. Vi skal alle falde til her 
efter ferien. 
Vi har også fået to nye børn Asger og Ida I., og så har vi 
fået Agnete som medhjælper og Emma fra børnehaven 

onsdag, torsdag og fredag, Velkommen til dem alle. 
Vi har også haft to fødselsdage i denne uge Andrea og Alma, som begge er blevet et år, Stort tillykke til dem 

begge! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 


