Uge 9 2022
Ugeplan uge 10

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00* (Vi tager ud til Sussis skov og fælder træer)
Humlebier: Musik med 0. og 1. klasse 8.10 – 8.40
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.50 – 12.00*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00*

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.
UDVIDELSE AF VUGGESTUEN
Vi har nu så mange kommende vuggestuebørn at vi må åbne en ekstra stue.
Fra Juni vil vi have mere0 børn og vi må derfor i gang med at indrette NaturMusen på en anden måde, så vi kan
finde plads til de mange nye små. Til september vil vi nå 15 vuggestuebørn. Det er det antal børn vi er godkendt til,
så nu kan vi ikke blive større. Nyansættelser vil naturligvis blive aktuelt.
Personalet er i fuld gang med at tænke tanker omkring rumfordeling og indretning.
NYT FRA VUGGESTUEN
Ugen startede med fastelavn, mange flotte udklædte børn som skulle slå katten af tønden. Vi
havde børnene til at sidde i stole, så de ikke ramte hinanden, når de skulle slå, så kom de på
skift ned for at slå, det fungerede rigtig godt. Men selvom det var en pap tønde, var den ikke
nem at slå i stykker, så Morten måtte give den et ordentligt slag, så faldt den ned, og Morten
blev derfor katte konge. Indeni var der grine bidder og saltstænger, så det hyggede vi os
med. Bagefter blev der sunget og spillet guitar, hvortil der blev hoppet, danset, kravlet, trillet osv. En rigtig
hyggelig formiddag og om eftermiddagen blev der spist fastelavnsboller med blå glasur, noget de fleste synes
rigtig godt om.

Til samling tryller vi ofte forskellige ting frem, som f.eks en elefant, hvor efter vi spørger kan vi en sang om en
elefant? Flere af børnene er faktisk ret gode til at finde en sang eller et rim, om det der bliver tryllet frem. En god
træning i koncentration og hukommelse.
På tirsdag skal vi igen til musik i forsamlingshuset, ikke alle kommer med hver gang, så vi må skiftes til at være
med.
se flere billeder her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821

NYT FRA BØRNEHAVEN
yngstegruppen: vi arbejder med sanser. Vandperler er herlige at røre ved.

Skov uge 9 Mandag har humlebierne læst bogen om
Mimbo Jimbo - og de store elefanter. Vi snakkede om
følelser, for Mimbo Jimbo var bange for at møde sin
slægt, vi snakkede også om hvad slægt er. Mimbo Jimbo
er en lille blå elefant, som er bange for at møde de store
elefanter, for tænk hvis de nu driller ham fordi han ser
anderledes ud. Det var rigtig gode til at få sat ord på
hvordan de troede Mimbo Jimbo havde det. De var gode
til at sidde stille og lytte og række hånden op. Vi
snakkede om at vi nu går i træningslejr til at blive klar til
at starte i skole. Der blev også øvet sig i at klatre i træer.
Hvor højt kan man kravle op - og selv komme ned igen.
Tirsdag lavede vi mad over bål, vi døbte suppen for lavasuppe, fordi det lignede lava når det stod der og boblede.
Alle frøer var med til at skære gulerødder og kartofler i
små stykker inden vi skulle i skoven, mens alle humlebier
var til morgen musik med skolen. Resten af ugen har vi
været på legepladsen, hvor der har været max hygge i
solskinsvejr🌞

Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821
GOD WEEKEND

NYT FRA BESTYRELSEN
Forår og det ser ud til, at corona stille og roligt slipper sit
tag i vores friskole og Naturmusen, det føles godt, at
kigge i mod forår og fælles arrangementer på vores
friskole og Naturmusen.
Det første vi kan se frem til at mødes om, er
GENERALFORSAMLING D. 6/4, som i år kan afvikles på
normal vis og til rette tid. Vores generalforsamling
sammensættes lidt anderledes i år. Vi starter kl. 17 til 18,
hvor det første der er på programmet er
generalforsamling, beretning og oplæg fra forældrerådet
for Naturmusen. Fra kl. 17-18 er der mulighed for, at
børnene kan passes af de unge mennesker fra 8. og 9.
klasse, så forældrene kan deltage i generalforsamlingen.
Derefter vil der være fælles spisning for forældre og
børn, husk tilmelding. Efter spisning starter generalforsamling for friskolen. Aftenen slutter kl. 20.30.
Vi har valgt at dele aftenen mere op, så det derved giver mulighed for at deltage i det, der er vigtigst for den enkelte
familie. Alle er selvfølgelig velkommen til at deltage i hele aftenen og høre om, hvad der rører sig i friskolen og
børnehaven/vuggestuen. Deltager I kun i friskolens generalforsamling, håber vi, at I vil komme og starte aftenen
med at spise sammen med os, husk tilmelding.
CYKELSPONSORLØB fredag d. 6/5 hvor vi skal samle penge ind til byggeri i byparken. Vi skal have en hytte som skal
bruges i undervisningen og af Naturmusen. Vi er nået langt i at rejse penge til projektet, men mangler lige det sidste,
for at lave et fantastisk tiltag for vores friskole, Naturmusen og byen. Så få pumpet cyklerne, finde sponsorer og lad
os hjælpes ad med at skabe et dejligt sted i Grønbjerg. Mere info og tilmelding kommer senere.
ARBEJDSLØRDAG er også en af de store arrangementer på friskolen og i Naturmusen. Vi mødes lørdag d. 21/5. En
skøn dag, hvor børn og voksne mødes, arbejder, snakker og spiser sammen. Vi får udrettet mange gode ting, som
kommer vores børn og personalet til gode i deres hverdag. Så sæt X i kalenderen, vi glæder os til en dejlig dag. Husk
hinanden på det, tag de nyankomne familier med, så vi bliver så mange som muligt. Tilmelding kommer til at foregår
på hjemmesiden.
Vi glæder os så meget til, at vi igen kan mødes og opleve det gode fællesskab på Grønbjerg friskole og Naturmusen
På bestyrelses vegne
Helle Vendelbo

