N YHEDSBREV
Uge 46 2018
Ugeplan uge 47
Udegruppe (frøerne + Magnus og Noah)*
Der arbejdes med hemmeligheder
Myrer og Frøer: fortælletime
Tirsdag
Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + fortælling i gymnastiksalen
Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime
Onsdag
Yoga for et hold Humlebier.
Udegruppe (Humlebierne) – tager til Højmose planteskole efter grønt til
Torsdag
juledekorationer*
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

Husk juleklippedag fredag den 30. november! Forældre/bedsteforældre er velkomne til at komme og lave
julepynt og julehygge med deres børn/børnebørn.
Om-fotografering er rykket til den 28. november!
Hvis der ønskes om-fotografering og eller søskende foto, er det forældrene selv, der tager børnene med i
gymnastiksalen!
Obs! Flere forældre fra vuggestuen har undret sig over gruppebilledet. Der er lagt et nyt billede op, som
skulle være bedre. Tjek det ud!
VUGGESTUENYT
Tirsdag var vi i børnehaven i stedet for
salen, alle bh. børn var gået i salen, så vi
havde bh. helt for os selv. Der blev leget og
undersøgt, der var farveblyanter overalt, men det
største og sjoveste var nok at spille på klaver, flere
gjorde det sammen, der blev afprøvet lyde og grinet 🙂

En dag vi var på legepladsen, fandt fire børn på at ligge
sig i redegyngen, bare ligge og slappe af og kigge på
skyer, det så dejligt ud.

Vi har fået købt en faldskærm, som Lenette har lavet
lidt mindre, så den passer bedre til vuggestuebørn. Den
vil vi fremover bruge engang imellem til sanseindtryk og
sjove oplevelser, dreje rundt på den, lave hule, lave
blæsevejr, lave bølger osv. og selvfølgelig har vi nogle
sange der passer til.
Obs. Vi mangler ekstra undertøj/body og strømper, så
har I noget liggende, så kom gerne med det.

UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN
Udegruppen om mandagen er ved at tage dolke/snitte diplom og båldiplom. De lærer
hvordan man laver bål og snitter på den rigtige måde , med de lærer ikke kun det. De
lærer at være tålmodige, når man

skal vente på tur til at slå brænde i mindre stykker.
De lærer at heppe på hinanden når der en pind som
er svær at hugge over og de lærer noget om
sammenhold ved at hjælpe hinanden med tricks til
at gøre det nemmere og til at bygge ”bål-huset”
(bålet opbygning!) De lærer at støtte hinanden når
noget er svært og tager lang tid, eller hvis en grænse
skal rykkes ved at prøve noget nyt. De lærer om
sikkerhed og at passe på hinanden. Så vi lærer
meget mere end det at lave bål!
Overhørt i BØRNEHAVEN
Barn 1: Ej! Hvor er min tegning?
Voksen: Det ved jeg ikke! Er den ikke i din skuffe?
B1: Nej!! (begynder at blive ked af det) Den var til julemanden!
V: Kan du ikke bare tegne en ny?
B1: NEJ!!
Barn 2: Du kan da bare få en af mine kort til
julemanden.
B1: Okay! Hvad står der på dem?
Sådan fortsatte snakken om kortet til julemanden,
som oven i købet blev læst højt af B2.
Et gyldent øjeblik, der viser at nogle gange er børns
løsning på en situation bedre end en voksens! De
udviser et stort venskab til hinanden og viser at de
kan sætte egne behov til side for andres. De er
bevidste om andres følelser og vil gerne hjælpe til at
alle har en god dag i børnehaven. 😊

Humlebierne er allerede startet på julehistorien.
Dels fordi det er en meget lang historie og dels fordi
vi øver os på at gøre det rart for hinanden imens der
bliver læst. Vi har blevet enige om hvad der er godt
at gøre og ikke gøre og hvad vi gør hvis det er for
svært for én at være opmærksom imens der bliver
læst. Det er en udfordring som er god at øve sig på
inden man skal i skole.
I skoven fik Emma lært at lave bål og vi lavede lækre
popcorn. Humlebierne stod i kø i en rundkreds for
at få en håndfuld og det var de meget dygtige til. Vi
samlede også kogler til dekorationer på
juleklippedag.

UDEGRUPPER
Vi har mødt flere forældre, der undre sig lidt over hvorfor nogle børn skal med i udegrupperne og andre
ikke skal. Vi har valgt at sammensætte grupperne på tværs af alder ud fra pædagogiske overvejelser, der
skal tilgodese de enkeltes behov. Udgrupperne skifter for hver måned, hvilket gør at alle børn får lige store
muligheder for at komme i udegruppe.
Lige nu er vejret godt, hvorfor vi stadig tager i skoven. Senere vil vi måske vælge at bruge grunden ved
parkeringspladsen, Søgaard-grunden på den anden side af vejen (også kendt som Grønbjerg bypark) eller
et helt tredje sted.

GOD WEEKEND!
KLAUS

NYT FRA BESTYRELSEN
Tiden flyver og efteråret afløses snart af vinter og dejlig julestemning.
Apropos dejlig stemning var vi i bestyrelsen sammen med ledelse og medarbejdere, både fra skoledel og
Naturmusen, til fællesmøde afholdt i ’Kuben’, Herborg. Her var 6 Friskolen i Ringkøbing-Skjern Kommune
gået sammen om en aften hvor Friskoleånden, værdier og vore grundlovsbestaltede rettigheder til frit at
vælge under hvilke forhold vores børn modtager undervisning, var i højsædet. Friskoleforeningens
formand Peter Bendix havde taget turen fra Fyn og stod som energisk og inspirerende oplægsholder.
Arrangementet er opstået på baggrund om at ønske om et fælles opråb mod de politiske vinde, der her i
opstarten af valgkampen præger debatten - omkring Mette Frederiksen gentagne udmeldinger omkring
Socialdemokratiets syn på de frie skoler muligheder for at drive skole og de økonomiske tiltag hun vil stå
i spidsen for, såfremt hun efter det snarlige valg får regeringsmagten. Her er der ikke kun tale om vore
rettigheder til at drive skole, men også hvilke økonomiske midler vi vil blive tildelt i forhold til prisen for
at drive folkeskole – den såkaldte koblingsprocent. Denne har Mette Frederiksen varslet nedsat med store
økonomiske konsekvenser for de frie skoler.
Vi håber at I alle, uanset politisk overbevisning, vil støtte om omkring den frie skole – en skole for alle hvis
forældre har truffet et aktivt valg om deres børns skoledag ! Vi vil naturligvis holde jer løbende orienteret
om kommende tiltag, og håber at vi sammen kan flytte fokus fra begrænsninger i vores rettigheder og
økonomiske restriktionen til at tale Skole, indlæringsmiljøer og trivsel for vores børn uanset skoleform.
At vi på Grønbjerg Friskole & Naturmusener et tilvalg for mange forældre har gjort, at vi er blevet nødsaget
til at oprette venteliste i Naturmusen. Dette tiltag er i erkendelse af, at vi er udfordret på plads i vores hus
og at ledelsen har stor fokus på trivsel blandt både børn og medarbejdere. Samtidigt at få vores værdier
implementeret og synliggjort i dagligdagen. Vi håber naturligvis at ventelisten vil blive brugt i mindst
muligt omfang, så flest mulige kan blive en del af vores hus.
Tak til alle jer der deltog til foredragsaften med Dan Damgaard Rasmussen og for de mange positive
tilbagemeldinger. En del har tilkendegivet at tidspunktet lige op til ferien kan være en udfordring. Derfor
vil vi i 2019 flytte arrangementet til torsdag i uge 43 i stedet – så sæt allerede kryds nu.
Slutteligt en stor tak til jer der deltog på Arbejdsaften den 25/10 – Fedt at bakkes op når man er forhindret
til Arbejdslørdagen. Tiltaget med ekstra dato vil blive gentaget til den kommende forårs Arbejdslørdag.
Rigtig god weekend til jer alle.
Bestyrelsen for Grønbjerg Friskole
/Per

