N YHEDSBREV
Uge 19 2019
Ugeplan uge 20
Skovdag for Myrer + Frøer*
Humlebier: Filurbog
Fortællertime for Frøer og Myrer
Tirsdag
Humlebier musik og fortælling i gymnastiksalen kl 08:10 + besøg i 0. kl.
Humlebier i SFO fra kl. 13.30
Frøer: trin for trin
Onsdag
Yoga for en lille gruppe Myrer
Skovdag for alle.*
Torsdag
Bamsefest for Myrer og Frøer 17.00 – 18.30
Store bededag - lukket
Fredag
*Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj.

Mandag

BYGGERI PÅ GRØNBJERG FRISKOLE
Bestyrelsen har nu sat gang i den længe ventede udvidelse af Grønbjerg Friskole.
Der er hårdt brug for ekstra plads, i det kommende skoleår. Som det ser ud lige nu, bliver der 130 børn i
skolen, hvilket kræver flere rum til undervisning.
Byggeriet er så småt begyndt og torsdag gik en flok forældre i gang med at grave ud til fundament.
Det er altid spændende at se på maskiner, der arbejder og både store og små stod klinet op ad døren ind
til yngstegruppen.

NYT FRA LARVERNE
Vi har igen været i gymnastiksalen, og hvor er det dejligt, at se hvordan børnene nyder nye
udfordringer, med madrasser der kan kravles både under og over, balancen der bliver øvet,
vimpler der skal svinges rundt og dans til musik. Først var der kun en, der dansede på den store madras,
men pludselig var der fire, som dansede og havde det sjovt.

Vi kan nu hver torsdag formiddag bruge børnehaven, da de alle er i skoven, det er en god mulighed for de
kommende børnehavebørn at lære omgivelserne derinde at kende. Det giver nye lege og spændende at
undersøge tingene derinde, det gav også lige lidt oprydning, men det skal de jo også lære.
Så kom Maria tilbage igen på en kort visit, hun skal nemlig på et smertehåndterings ophold i fire uger fra d.20.
maj. Men så har vi heldigvis fået fat i Agnethe, som kommer og hjælper os, så det bliver ikke nyt personale igen.
Rikke stopper som vikar, da hun har fået andet arbejde.

Husk: Bedsteforældredag fredag d.24. maj kl.8.30 - 10.30, de skal medbringe en lille blomst, som skal plantes på
legepladsen 😊

Vi har i denne tid en del børn der er småforkølet, hoster og snotter. Det går ud over humøret og de bliver mere
pylret og har i højere grad brug for den voksnes opmærksomhed.
Det kan være svært at give udtryk for ubehag når man er et vuggestuebarn og det er ikke altid at termometeret
skal sige ”feber” for at barnet har de skidt. Velvidende det kan være svært at tage fri fra arbejde, vil vi alligevel
opfordre til at man tager bestik af barnets velbefindende som helhed inden man sender sit barn i institution.
NYT FRA BØRNEHAVEN

Skolen venter lige om hjørnet for
Humlebierne og vi oplever lige nu
nogle store børn, der er blevet
rigtig gode til at være med i de aktiviteter, der
foregår på skolen sammen med de store børn. Det
kan dog samtidig være rigtigt svært, at være lidt for
stor til at gå i børnehave, men også lidt for lille til at
gå i skole. Det giver af og til nogle dumme konflikter,
men må samtidig ses som et tegn på at de trænger
til at blive stimuleret på en anden måde end der er
mulighed for i børnehaven. Opgaven for
børnehaven og forældrene er lige nu at stille
alderssvarende krav, have forventninger om at
børnene kan klare almindelige rutineopgaver i
hverdagen og samtidig udholde at de kan blive både
gale, kede af det, frustrerede og udadreagerende.
Hvis vi står fast og viser vejen, bliver overgangen til
den nye skoleverden meget bedre.
Husk at der er fyraftensmøde kommende 0. kl.
forældre vdr. skolestart tirsdag den 4. juni kl. 16.30
– 17.30.
Jeg vil i øvrigt lige gøre opmærksom på at der er
skolestart onsdag den 14. august.
Tirsdag var Humlebierne på besøg i 0. kl. Der var
også besøg af to drenge som skal i 0. kl. sammen
med Humlebierne. De hedder Rasmus og Liam. Vi sang ‘Mariehønen evigglad’ og vi så en sjov film hvor de
sang om de sure insekter. Bagefter legede vi ‘frugtsalat’. Vi skulle også tegne os selv og vi sad sammen
med børnene fra 0. og lånte deres blyanter og farver. I frikvarteret var vi udenfor og legede med
skolebørnene. Til sidst var der legetime og vi legede med en masse spændende legetøj. Tiden fløj afsted
og vi glæder os allerede til næste tirsdag.

Torsdag i skoven var store og små i gang. Der blev gynget, leget i bålhuset, leget dukkeleg i teltet, nogle
lavede pilefløjter og hulen bag bålhuset blev repareret lidt. Der var bål og der blev savet og snittet. Et par
stykker måtte have plaster på. Alle havde en god formiddag sammen med deres kammerater og også
sammen med børn som de ikke så tit leger med.

Billeder fra uge 18 og 19 kan ses her!
GOD WEEKEND
KLAUS

