
NYHEDSBREV    
Uge 49 2019 

Ugeplan uge 50 

Mandag  

Tirsdag Humlebierne: musik med 0. og 1. klasse og fortælling i gymnastiksalen. 

Onsdag Julefrokost for børnehaven. 
(husk at notere på sedlen ved indgangen hvad I tager med!) 

Torsdag  

Fredag  

*send en mail til info@naturmusen.dk hvis du kommer!  
 
 

NYHEDER FRA LARVERNE 
I denne uge har vi rigtig fået begyndt på 

vores nisse halløj til samling 🎅 Hver dag 
skal vi se om nissen på reolen har en pakke 

til os. Børnene skiftes til at pakke pakken op og dele ud 
af det, der er i den. At få lov til at være den, der pakker 
op og deler ud er stort, men også meget lærerigt at 
skulle skiftes til det. I pakken kan der være saltstænger, 
små kiks, pebernødder, frugtstænger eller rosiner. 

 
Der bliver sunget flere forskellige julesange og rim om 
Nisse rød og nisse grå. Især På loftet sidder Nissen og I 
en skov en hytte lå, er ret populære. Vi har også en 
dans, vi laver, den hedder Oppe på loftet der bor en 
Nissefamilie så stor, nisserne kan både hoppe, klappe, 
vrikke, give knus osv. 
 

Nogle børn har også været kreative med juletræer og 
nisser, hvor der skulle klistres pailletter på. Det var ret 
spændende i starten, og der blev lavet fine ting. Men 
pludselig var det mere sjovt at hælde pailletterne ud på 
bordet og ned på gulvet, så der var pailletter både over 

og under bordet 🙈 
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Børnene kan nogle gange være hårde ved hinanden, 
men hold nu op hvor har de også mange gode lege, der 
bygges så meget hule og fantasi lege, så det er bare 
skønt at opleve.  
Ida og Asger lavede to skamler til deres huse, hvor de 
boede i og solgte cola is, og gav hinanden penge, 
indimellem skulle de ovenpå huset, rundt om og 
imellem husene, de kunne selv sætte ord på alle 
begreberne ovenpå, rundt om og imellem, og så skulle 
de også lige hjem igen altså ind under skamlen. Sikke en 
fantasi. 

Se flere billeder fra ugen der gik her 
 
 

 
UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN 

I børnehaven bliver der julet helt 
vildt. Hver dag er nisserne Julius, 

lille Julie og storer Julie med et barn hjemme, hvor 
der nogle gange sker mange skøre ting. Nisserne kan 
have dage, hvor de bare har brug for at flade ud på 
sofaen og spise pebernødder. Andre gange kan de 
finde på at lave forskellige drillerier. F.eks. kan de 
finde på at farve mælken grøn, vikle toiletpapir 
rundt om bordet, putte mandariner i skoene eller 
gemme legetøjet i køleskabet. Så pas på når det 
bliver din tur til at få besøg! 
Vi samles og synger julesange så ofte det er muligt. Det kan måske være svært at huske ”på loftet sidder 
nissen” når der er gået et helt år siden den sidst blev sunget, men hurtigt er julesangene lært og alle 
skråler med det bedste de kan. 

 
Selvom regnen stadig dominerer, har vi haft et par dejlige tørvejrsdage på legepladsen. Onsdag havde 
Betina og Karoline rykket eftermiddagsfrugten ud på legepladsen og tilføjet lidt ekstra hygge med popcorn 
over bålet. En aktivitet, der ofte lokke sfo-børnene ud for at se om, der kunne være en smagsprøve til 
dem. 
 
På legepladsen er der mange ”rum”. Nogle elsker at 
drøne rundt på cyklerne, nogle kan sidde i timevis i 
sandkassen, legehusene er altid ramme for hyggelige 
aktiviteter og så har vi vores gamle enebærbusk. Den 
har stået her længere en de fleste kan huske og den 
er altid genstand for leg. Man kan gemme sig under 
den, sidde ovenpå og nogle gange kan man komme 
til at sidde fast i grenene. Så er det godt der er gode 
venner, der kan hente hjælp hos en voksen. Børnene 
er generelt gode til at hjælpe hinanden eller hente 
hjælp, hvis nogen er kommet til skade eller har brug for hjælp.  

http://naturmusen.dk/?page_id=2821


 

 
Med dette dejlige billede af to gode venner, vil jeg ønske alle en god weekend! 

Klaus 
 
JULEHILSEN FRA BESTYRELSEN 

Så blev det endelig december og der bliver julet på alle tangenter. Tak for den store opbakning til 
juleklippedag, der er blevet så fint pyntet. 
Byggeriet er næsten færdigt. Det skrider godt fremad med biblioteket og det forventes færdig i uge 4 
2020. En stor tak for den store opbakning omkring byggeriet, det er guld værd. 
Eftersom skolen er blevet større og elevtallet er steget, er kravene til vedligeholdelse og rengøring 
ligeledes steget. Vi har i den forbindelse arbejdet med forskellige strategier om, hvordan vi som forældre 
kan hjælpe på den bedst mulige måde. Vi har ud fra dette lavet et kompetenceskema, som alle skal 
udfylde. Det vil give skolen et overblik over hvilke arbejdsopgaver, der vil kunne udføres ved 
forældrehjælp. Det kan blandt andet være hjælp i forbindelse med tilbygning, ombygning eller nogle her 
og nu ting, som dukker op i løbet af året. Det vil ligeledes blive brugt ved arbejdslørdage, hvor der ved 
nogle opgaver kræves en håndværker eller en anden viden. Vil lige understrege hvor vigtige vores 
arbejdslørdage er. Den er med til at gøre rammerne for vores børn og vores dygtige personale, bedre og 
mere indbydende i hverdagen. 
Nu lakker skoleåret 2019 mod enden. Grønbjerg Friskole holder traditionen tro, juleafslutning lørdag den 
21.december kl.10-12. Vi glæder os til at se jer alle, til en rigtig hyggelig formiddag med dans og sang. 
Jeg vil på bestyrelsens vegne gerne takke for året der er gået. Det har været et godt og spændende år 
med tilbygning og stigende elevtal. Vi ser frem til at komme i gang i det nye år. 
De bedste julehilsner 
Sussi Frost 
  



 
 

 


