
NYHEDSBREV   
Uge 33 2018 

Ugeplan uge 34 

Mandag Frøer: skovdag 08.30* 
Myrer: udedag 

Tirsdag  

Onsdag Myrer + Frøer: Frøerne bliver Humlebier og ældste myrer bliver Frøer. 
Humlebier: yoga 

Torsdag Alle: skovdag kl. 08.30* 

Fredag Besøg af morgensidere. 

*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
GRØNBJERG FRISKOLE 10 ÅR 
I skrivende stund er forberedelserne til aftenens fødselsdagsfest i fuld gang. 
Bordene er stillet op og pynten er klar. Grisene hænger over glødende kul og sodavand og øl er på køl. 
Hele skolen og børnehaven emmer af feststemning og forventningsglæde. 
Historien i korte træk: Skolen kom i 2008 på private 
hænder, da en flok forældre var kede af at skolen 
skulle lukke. Børnehuset blev i samme ombæring 
gjort privat og lagt ind under skolen. Efter små 
ombygning og tilbygninger, blev der for et par år 
siden oprettet både 9. klasse og vuggestue. I dag er 
der 121 skoleelever, 28 børnehavebørn og 13 
vuggestuebørn. 
Tak til de ildsjæle, der var med til at skabe denne 
fantastiske skole/børnehave/vuggestue. Tillykke 
med fødselsdagen! 

Sang i solen!   
FRØER BLIVER TIL HUMLEBIER 
Med det nye skoleår er årgang 2013 pludselig blevet de ældste i børnehaven. Det betyder at tiden som 
frø er forbi og livet som Humlebi og dermed førskolebarn starter. Som Humlebi skal man med til musik 
med 0. og 1. klasse og efterfølgende med til samling i gymnastiksalen, hvor hele skolen er samlet. Der er 
121 børn i skolen, så det bliver en stor flok at være sammen med, når man er en lille Humlebi. 
Men heldigvis har hver Humlebi deres egen morgensider, som kan hjælpe og passe på. Morgensiderne er 
elever fra 6. klasse. Nogle Humlebier er heldige at have hele to morgensiderer. 
Vi får besøg af 6. klasse på fredag, så det er vigtigt at alle nye Humlebier er her, så de kan lære deres 
morgensider at kende. 
 
MYRER BLIVER TIL FRØER 
Onsdag får vi også nogle nye frøer i børnehaven. 
Årgang 2014 rykker op fra myregruppen og bliver 
Frøer. 
Dette markeres, som det er tilfældet med nye 
Humlebier, med at vi synger nogle sange om myrer, 
frøer og humlebier. 
 
FYRAFTENSMØDE 
Som tidligere omtalt, har vi onsdag den 22. august kl. 16.30 et lille fyraftensmøde, hvor forældre kan 
komme og høre lidt om de ændringer, der sker i NaturMusen for tiden. Det er også her der kan stilles 
spørgsmål til forældrerådet eller undertegnede. Personalet vil ikke være til stede, så hvis der er spørgsmål 
direkte til dem, vil jeg tage spørgsmålene med til den/de det drejer sig om. 



Jeg vil gøre opmærksom på at det er ok at have sine børn med sig, da det kan blive svært for mange at 
finde pasning i dette tidsrum. Jeg vil dog gerne have at vi alle sammen hjælper hinanden med at rydde op 
efter børnene, så Sanne har en mulighed for at gøre rent. 
Mødet vil foregå i børnehaven. (gammel sfo) 
 
LARVENYT 
Vi har besluttet at kl.8, når vi er tre voksne i 
vuggestuen, vil der være to voksne i det lille 
lokale ( gamle vuggestue) med de yngste børn, så 
er de ældste i ny vuggestue lokaler, på den måde 
kan vi bedre tilgodese alle. Hvis barnet gerne vil 
afleveres i et bestemt rum eller til en bestemt 
voksen, er det også ok. 
Kl.8.30 hygger vi med sang, rim, frugt og brød til 
alle dem der er oppe. 

 
Bagefter er der kommet så mange små ud at sove, 
at der er ro til aktiviteter for de lidt ældre. 
Fremover vil vi gerne have Alfreds, Malthes, Lukas, 
Vladas, Roddis, Texas og Emmas madkasser i 
køleskabet i køkkenet i ny vuggestue, da de selv 
hjælper med at finde madkassen, når de skal spise, 
og det er nemmere, når det er tæt på, der hvor vi 
spiser. 
I onsdags startede Roddi i vuggestuen, velkommen 
til ham. 

 
SANSNING I VUGGESTUEN 
Naturen er en evig kilde til sansemæssige 
oplevelser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



GRØNBJERG FRISKOLE OG NATURMUSEN 10 ÅR 
-TAK FOR EN GOD AFTEN 

 
 
 
 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 


