
NYHEDSBREV   
Uge 40 2018 

Ugeplan uge 41 

Mandag Frøer og Humlebier: skovdag  
Myrer: udedag 

Tirsdag Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + samling i gymnastiksalen 
Myrer og Frøer: fortælletime 
Optagelse til musikvideo ”Baby Shark” 

Onsdag Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime 

Torsdag Myrer, Frøer og Humlebier: skovdag* 
Foredragsaften med Dan Damgaard Rasmussen kl. 19.00 - 21 

Fredag Legetøjsdag (alle medbringer et stykke legetøj) 
Løvfaldsfest kl. 15.50 

*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
 
LØVFALDSFEST 
Fredag den 12. oktober kl. 15.30 – ca. 17.00 har vi Løvfaldsfest på grunden ved parkeringspladsen. 
Vi vil lege, synge, lave græskarlygter, bage snobrød og spise kage 
Nogle af børnene i SFO’en har hjulpet Mette vores virksomhedspraktikant med at bage kager, som skal 
sælges ved arrangementet. 
Mød op med et græskar under armen, værktøj til at udhule og skære samt masser af godt humør. 
 
Løvfaldsfest er for alle børn, forældre og bedsteforældre i NaturMusen (både vuggestuen, børnehaven og 
SFO’en) 
Ingen tilmelding! Mød bare op til en forhåbentlig hyggelig eftermiddag. 
 

 
LARVENYT 

I denne uge har vi holdt to fødselsdage, Malthe 2 år og Asger 1 år stort Tillykke til dem begge 🇩🇰  
De ældste børn var også ude at lege i regnvejr, det var godt med mange vandpytter og vand i skåle og 

gryder, så vi rigtig kunne hoppe i vand og lege med sand og vand.  

 
Torsdag var vi ude at se på bussen, da Skovturen blev aflyst pga. sygdom, bagefter legede vi på børnehavens 
legeplads, hvor flere af dem også kunne lege med deres søskende. 
 



Vi spiser nu madpakker med fire børn i den gamle 
vuggestue, Alfred, Texas, Vlada og ?lidt forskelligt hvem 
den sidste er. Det gør vi for at skabe mere ro omkring 
maden og tid til mere snak og nærvær, vi synes det 
fungerer rigtig godt. 
 
Flere af jer har allerede lagt sovetrøje, hue og vanter i 
børnenes kasser på badeværelset, det vil vi gerne have 
til alle. Det gør vores arbejde lettere, at vi ikke skal ud 
og finde det i rummet, og så er der måske noget, der er 
vådt og beskidt, fordi de har været på legepladsen i det. 

Altså sovetøj i kasserne på badeværelset 😊 
 
Skovtur næste uge Malthe, Vlada og Roddi. 

 
UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN 
Som de fleste sikkert ved, er der emneuge i skolen. 
Eleverne har lavet deres egen by, hvor der 
produceres vare som sælges for Grønbjerg dollars. 
En flok drenge fra børnehaven var tirsdag forbi 
træværkstedet for at bestille 10 skydere. Samme 
dag blev der bagt boller som vi kunne sælge og på 
den måde få råd til at købe skyderne. Onsdag var så 
en lille flok fra børnehaven en tur ovre i 
gymnastiksalen, hvor alle skolebørnene var samlet. 
Børnehavebørnene havde et flot skilt med teksten 
”nybagte boller 5 dollar”. Da klokken slog ti 
strømmede skoleelever til for at købe de lækre 
boller. Der blev meget hurtigt udsolgt og der var 
tjent intet mindre end 445 $. 

 
Fredag var et par drenge så tilbage på træværkstedet for at købe de nu færdiglavede skydere, men 
leveringen var ikke som forventet, så nogle af pengene blev brugt på fødselsdagskort, julekort og 
klistermærker. 
Fredag havde vi maddag, hvor vi skulle have pølsehorn. Vi var kommet lidt bagud i timeplanen, så det 
måtte gå stærkt med at røre en dej sammen. 
 
 

 

 

 

 

 



På legepladsen eller i skoven; altid er der gang i en leg. 
 
NYT FRA BESTYRELSEN 

Bestyrelsen vil gerne sige tusind tak til alle de forældre (og børn), som kom og gjorde en kæmpe indsats 
til arbejdslørdag. Hvor ser det bare godt ud alle steder igen. Det er præcis det vores friskole også er - 
nemlig fællesskab, sammenhold og samarbejde. 

Der er 9 som ikke kunne deltage i september og derfor gerne vil komme torsdag den 25. oktober kl. 17-
20, hvor der er en ekstra ”arbejdslørdag”. Denne dag vil Claus Bak stå for koordineringen af – han 
kontakter jer snarest. Denne torsdag vil stå i rengøringens tegn. Køkkenerne trænger til en kærlig hånd 
og der sluttes af med spisning (pizza). Det bliver rigtig hyggeligt. Skulle der være nogen, som ikke fik sig 
tilmeldt, så kan det stadig nås. Kontakt Claus på tlf. 23 39 43 13 for tilmelding. 

Bestyrelsen inviterer til foredrag med teambuilder og coach Dan Damgaard Rasmussen torsdag den 11. 
oktober kl. 19-21 på friskolen. Dan vil fortælle om, hvordan man puffer blidt til sine børn og udfordrer 
dem på en god måde, så de bliver medspillere. Foredraget hedder ” at skubbe til dine børn - at blive 

medspiller!” Arrangementet er rettet til forældre i Naturmusen og Grønbjerg Friskole men alle 
interesserede er velkomne. Skolen er vært ved kaffe og kagebord. 

vh Jette  
 

SUPERSPÆNDENDE OG AKTUELT FOREDRAG 
Torsdag 11. oktober kl. 19.00 – 21.00 i gymnastiksalen på 
Grønbjerg Friskole 
 
 
 

Grønbjerg Friskoles bestyrelse inviterer til foredragsaften med 
teambuilder og coach Dan Damgaard Rasmussen, som med sit 
foredrag der bærer titlen ”at skubbe til dine børn - at blive 
medspiller” forsøger at sætte fokus på hvordan vi som forældre 
understøtter vores børns udvikling. 
 
Arrangementet er rettet mod forældre fra NaturMusen og 
Grønbjerg Friskole, men alle interesserede er velkomne! 
 
Skolen er efterfølgende vært ved kaffe og kagebord. 

 
 
 
 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 


