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Uge 38 2018 

Ugeplan uge 39 

Mandag Frøer og Humlebier: skovdag 
Myrer: udedag 

Tirsdag Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + samling i gymnastiksalen 

Onsdag Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime 
Myrer, frøer og Humlebier: høstfest (OBS! Ingen madpakker) 

Torsdag Myrer, Frøer og Humlebier: skovdag 

Fredag  

*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
 
EN LØRDAG MED HYGGE OG FÆLLESSKAB 
Alle har formodentlig allerede tilmeldt sig arbejdslørdag i morgen kl 08.30 (den 22. september) 
Hvis man stadig mangler at tilmelde sig, kan det ske på skolens hjemmeside www.groenbjerg-friskole.dk  
Der vil være mange forskellige opgaver, så alle kanfå mulighed for at hjælpe til med, at gøre NaturMusen 
og friskolen pænt og indbydende. 
 
TUR TIL HAVET 

Mandag var børnehaven ved Vesterhavet, hvor alle 
blev blæst godt igennem. Bølgerne piskede vandet 
til skum og skyllede til tider langt op på stranden. 
Det resulterede i våde gummistøvler. Heldigvis var 
det en lun og solrig dag, så ingen kom til at fryse. 
Udover at få erfaringer med bølgerne og den kraft 
der ligger bag, når vandet strømmer op på stranden, 
var flere omkring de bunkere, der også lå på 
stranden. Det blev til mange gode snakke om at de 
havde ligget der siden krigen. Det kan dog være 
meget svært at forholde sig til, selv for os voksne. 

Men de gamle betonklodser var gode at klatre på, 
hoppe ned fra og løbe rundt om. 

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


Inden bussen kom, blev madpakkerne spist i klitterne blandt stikkende hybenroser og marehalm. Der 
skulle skiftes en hel del tøj, da vi igen var hjemme. 

 
LARVENYT 
I denne uge har vi holdt fødselsdag for Lukas, som blev 2 år, Lukas bedstemor havde bagt en flot kagemand, som 
vi hyggede med og alle fik en lille pose med lidt godt med hjem. Stort tillykke til Lukas. 

 
 

Vi kigger og læser I mange bøger, Lenette låner hver måned nye bøger, det er rigtig godt og spændende. Nye ord 
og billeder giver en masse sprog træning og læring. 
Vi har fået et nyt lege køkken af Alfred, det er alle meget begejstret for, så stor tak for den. 
 

HØSTFEST 
På onsdag den 26. september har vi høstfest i børnehaven. Som det fremgår af sedlen ved indgangen til 
børnehaven, skal alle medbringe noget til festbordet. Rugbrød, pålæg, grønt eller noget helt andet. 
Det man ønsker at tage med skrives på sedlen. 
Husk der selvfølgelig ikke er brug for madpakke den dag! 
Obs! Festen er kun for børn! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 


