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Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Alle: tur til strudsefarm – børnene skal være i børnehaven senest kl. 9.00!
Humlebier: musik og fortælling i musiklokalet/gymnastiksalen kl. 08.10 (vi går kl. 8.05!)
Fortællertime for Frøer og Myrer
Fortælletime for alle
Alle: skovdag*

Arbejdsdag kl. 8.30 – 15.00 (se info nederst i dette brev!)
*Medbring en lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk og en smule skiftetøj. Børnene skal selv
kunne bære tasken på ryggen.
UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN
Endnu en dejlig uge med skønne unger i leg er ved at være ovre.
I skrivende stund bliver der cyklet på livet løs i skolegården og på legepladsen. Skolens
yngstegruppe har overnattet på skolen, så de cykler også rundt omkring skolen sammen med de små.
Det bliver til gode lege og styrkelses af relationer på tværs af alder.

Børnene på Grønbjerg friskole og i NaturMusen er gode til at tage sig af hinanden, så når man som
voksen ser et styrt fra cyklen, ser man samtidig en flok store skolebørn, der tager sig af den, der er
faldet. Omsorgen går også den anden vej. Så da en 0. klasses elev var blevet både træt og ked af det
oven på en lang nat i skolen, er der straks fire – fem børn fra børnehaven, der er henne og spørge til
hvad der er galt. Da de ikke kunne få et svar fra drengen, konkluderede en af de små, at det nok var
fordi han savnede sin mor.
Det er tankevækkende hvor meget børn selv kan klare. Bare fordi, der er en der bliver ked af det,
behøver de voksne ikke nødvendigvis at springe til med det samme.
Mandag var myrer og frøer i skoven mens
humlebierne var hjemme i børnehaven, hvor de
havde trin for trin.
Skoven er rig på udfordringer:
Der er noget, der kan være farligt, hvis man ikke
passer på. F.eks ild eller giftige svampe.
Det kan være hårdt at skulle gå langt, når benene
er korte.

Det kan være svært at komme igennem det tætte
krat, over væltede træer eller over en grøft.
Det kan være en udfordring at spise sin mad et
sted hvor der er vådt og fuld af sand.
Men det er det, der gør skoven til det perfekte
sted at opholde sig når man er barn og har så
meget at lære. Vi tager i skoven så meget vi kan –
og vi elsker det! 😊

Torsdag var skovdagen skiftet ud med en dag på legepladsen.
Vi skulle lave suppe over bål, så mange børn var straks i gang med at tænde op i bålet og skære
grøntsager.

Det blev til en ”supersuppe”, som vi blev enige om den måtte hedde og alle børn spiste suppen med
stort velbehag.
Et af børnene mente at vi måtte give opskriften til forældrene, så de kan lave den hjemme.
Opskriften lyder som følger.
• To – tre løg svitses i olie.
• 2 kg Groft udskårne gulerødder samt 7 peberfrugter svitses med til de er møre.
• Nu drysset der med rigelig karry og timian.
• Nu tilsættes 3 – 4 liter vand sammen med 2 terninger hønsebouillon og 2 terninger
grøntsagsbouillon.
• Når retten har kogt nogen tid, tilsættes ca. en pakke pikant ost.
• Der krydres med salt og peber og tilsættes 1 pose suppenudler.
Supersuppen er klar og der er nok til ca 24 børn.
God fornøjelse.
Se flere billeder fra ugen der gik lige her!

UGEN DER GIK HOS LARVERNE
Vi arbejder videre med praktiske gøremål, i denne uge var der nogen, der ville hjælpe med at tømme
opvaskemaskinen. Der blev stablet ind i skabet med den største iver og alt blev tømt, de er bare så
gode, når de får lov til at være med.

I salen havde vi gang i en tromme/ sangleg, hvor de skulle kravle, hoppe, svømme osv. og så løbe tilbage igen, det
gik rigtig godt, de var gode til at gøre, hvad der blev sunget om, lige indtil der var en der løb ned langs væggen, så
fulgte de fleste efter, og en ny leg startede, med at løbe efter hinanden.
Der er også nogen, der har været i det kreative hjørne og haft gang i finmotorikken, hvor der er blevet klippet,
klistret og lavet flotte sommerfugle.
En dag havde vi hjælp af Klaus til stor fornøjelse, når
han gir' den fuld gas på guitaren, er der stor glæde og
alle rokker og danser.

Se flere billeder fra ugen der gik lige her!

PERSONALENYT
De næste tre uger er Bodil sygemeldt, hvilket betyder at vi er nødt til at rykke rundt på kræfterne og få
ekstra hjælp udefra.
Mette som mange kender fra sin tid i SFO’en sidste år, kommer og hjælper til mandag, tirsdag og torsdag.
Derudover vil Sofie og Ida fra vuggestuen være at finde i børnehaven fra tid til anden.
LØVFALDSFEST
Traditionen tro, har vi fredag før efterårsferien løvfaldsfest på grunden ved ppladsen.
Som de tidligere år kan børn, forældre, bedsteforældre, onkler og tanter
komme med et græskar under armen og være med til en hyggelig eftermiddag
med sang og dans, snobrød, kage og selvfølgelig fremstilling af græskarlygter.
I år er det fredag den 11. oktober kl. 15.30 – 17.00!
ARBEJSLØRDAG
Lørdag den 21. september kl 08.30 er der arbejdsdag for alle i vuggestuen,
børnehaven og skolen.
Som bekendt er det et must at deltage i arbejdsdage, når man har sagt ja, til at gå i friinstitution/friskole.
Tilmelding kan foregå her!
http://groenbjerg-friskole.dk.linux8.unoeuro-server.com/arbloerdag/
Når du tilmelder dig har du mulighed for at melde ind på, hvilke opgaver, der passer bedst til dig og dine
kompetencer.
GOD WEEKEND
KLAUS

