N YHEDSBREV
Uge 45 2018
Ugeplan uge 46
Udegruppe (frøerne + Magnus og Noah)*
De resterende er i børnehaven.
Myrer og Frøer: fortælletime
Tirsdag
Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + samling i gymnastiksalen
Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime
Onsdag
Yoga for et hold Humlebier.
Udegruppe (Humlebierne)*
Torsdag
Humlebier: ”trin for trin”
Fredag
*I vinterhalvåret har vi oprettet to ugentlige udegruppedage hvor grupperne sammensættes fra gang til
gang. Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj.

Mandag

SMIL TIL FOTOGRAFEN
I dag var Odense skolefoto forbi og det blev en stor oplevelse for alle.
Jeg må rose Jeres børn: de var alle super gode til at sidde stille og vente til det var deres tur.
Først skulle gruppebilledet laves. Det krævede stor tålmodighed fra børnene, da det tager nogen tid at
stille børnene op på den helt rigtige måde.

Dernæst gjaldt det om at vente på tur til at komme
ind til portrætfoto.
Men alting gik glidende og Heidi, som fotografen hed, var meget betaget af, hvor gode de havde været til
at være til fotograf.

Nu gælder det bare om at vente til billederne bliver tilgængelige på nettet, så man måske kan finde den
helt rigtige julegave til mormor!
Til om fotograferingen bliver der mulighed for at få lavet søskendebilleder.
Om-fotografering er rykket til den 28. november!
VUGGESTUENYT
Vi er fortsat i gang med de gode sanglege og i denne uge har Ida B. og Lærke også været med, det er
fantastisk at se otte børn, der kan gå rundt og holde i hånd, sikke en fælles og god social oplevelse for
alle.
Vi har fået tre fugle i vores bur. Vi har snakket om en
stor fugl og en lille fugl, så lærte vi lige noget om
begreberne stor/lille, og selvfølgelig sang vi " Tre små
fugle" med fagter til.
Tirsdag var vi i salen, hvor springbrættet blev taget
frem, der blev hoppet eller løbet hen over, alt efter
kunnen. Der blev også prøvet at sparke til bolde, det er
ikke altid lige så let, som man tror, at løbe og sparke til
en bold, det kræver en god balance.
Torsdag skulle vi jo fotograferes, det gik super godt
med gruppebilledet, de var bare så dygtige. Det var

værre med portræt billeder, her var der nogen, der blev utrygge/bange, det kan være svært at være i fokus,
fotografen kommer tæt på og det hele er nyt. Men vi klarede det uden alt for meget gråd. 🙂
Vi har fået en ny rutsjebane på legepladsen, den er blevet brugt af flere i ugens løb, selvom det er lidt svært at
komme op på den, men med lidt hjælp går det.
Tak for rutsjebanen til Malthe + familie.

Der er nogle af vores hagesmækker der trænger til nye bindebånd. Hvis der skulle være nogen, der er
gode med en symaskine og som gerne vil hjælpe os, hører vi gerne fra Jer.
UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN
På mandagens skovtur var frøerne
og Magnus på tur rundt i skoven,
hvor vi ledte efter dyrespor. Vi
fandt nogle forskellige spor, hvor børnene gættede
på hvad det kunne være. Mange fik rigtig gang i deres
fantasi og fortalte nogle gode historier. Vi fandt også
nogle dyreekskrementer som vi gættede på, hvor
kom fra.
Undervejs på turen, skulle børnene øve sig i at bruge
små stemmer og gå langsomt, så dyrene ikke blev
bange. Vi skulle også være musestille, så vi kunne lytte efter de lyde, der var. Børnene var rigtig gode til
det og var meget nysgerrige og undersøgende. De blev også udfordret motorisk ved at gå op og ned ad
nogle stejle bakker og ved at gå i det ujævne terræn.

Det er blevet tid for hemmeligheder. Vi er lige nu i gang med at lave julegaver, som selvfølgelig er en stor
hemmelighed. Men vi har valgt at lave dem i små grupper af fire børn. Dette gør vi for at give mulighed
for større fordybelse i processen. Vi oplevede hvordan børnene var gode til at kommunikere og hjælpe
hinanden med at finde materialer til gaven …hvad det så end er! 😉

HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE FRISKOLE/FRIINSTITUTION?
Torsdag aften var personalet fra Grønbjerg Friskole og NaturMusen samlet med 5 andre friskoler fra
området. Formålet med aftenen var at sætte fokus på og diskuterer friskolernes værdier og hvordan vi
adskiller os fra folkeskolen og kommunale institutioner. Det blev blandt andet debatteret hvad forældre
til børn i friskole og friinstitutioner tænker om det, at vi er frie. Hvilken betydning har det for forældre. Er
det overhovedet noget der betyder noget i dagligdagen?
Efter min mening er det vigtigt, at både forældre og personalet af og til stopper op og reflekterer over,
hvor værdifuldt det er, at vi er frie. Frie til at vælge de metoder og udforme den dagligdag, vi mener er
allerbedst for vores dejlige børn, som fortjener en tryg og meningsfuld barndom.

GOD WEEKEND!
KLAUS

