Uge 16 2022
Ugeplan uge 17

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00*
Humlebier i sfo kl. 13.00
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*
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.
TIL KALENDEREN:
Bamsefest 12. maj. Kl. 17.00 – 19.00 (for myrer og frøer)
Arbejdslørdag 21. maj. (for forældre og børn fra vuggestuen, børnehaven og skolen)
Blomstens dag 3. juni kl. 9.00 – 11.30. (for bedsteforældre)
Pinsefest 3. juni 15.30 – 17.00 (forældrerådet arrangerer)
Afslutningsfest for Humlebier fredag den 10. juni kl. 16.30 – 19.00
Sommerfest onsdag den 22. juni. (for alle børn og forældre i hele Grønbjerg friskole og NaturMusen)
ARBEJDSLØRDAG
Forårets arbejdslørdag nærmer sig (21. maj) og alle skal
inden længe melde sig på en opgave melde sig til på. Hold
øje med nyhedsmails eller www.groenbjerg-friskole.dk
Som forældre til børn i vuggestuen, børnehaven eller
skolen forventes det at man deltager i de to årlige
arbejdsdage. Dette er en del af det at gå i friinstitution/friskole. Det er her alle har mulighed for at
mødes på kryds og tværs af afdelinger.
Børnene er velkomne og med til at skabe den gode
stemning og styrke fællesskabet. For forældre med helt
små børn kan det være nødvendigt at gå tidligere og det er
selvfølgelig helt ok.
Blomstens dag – bedsteforældredag!
Den 3. juni har vi blomstens dag, hvor bedsteforældre er velkomne til at besøge deres børnebørn i børnehaven og i
vuggestuen. Alle skal medbringe en blomst, der kan plantes i krukker og kummer.
Vi starter kl. 9.00 og slutter ca. kl. 11.30 (vuggestuen dog lidt tidligere) bedsteforældrene er selvfølgelig velkomne til
at tage børnene med når de går.
Husk at fortælle bedsteforældrene om dagen, så de kan skrive det i kalenderen.

NYT FRA VUGGESTUEN
Obs Obs det flotte solskinsvejr gør at
vi skal til at smøre børnene ind i
solcreme, lige til orientering: Hvis
børnene skal smøres om
formiddagen, skal I gøre det
hjemmefra. Vi smører dem igen om eftermiddagen, inden
vi går på legepladsen.
Og ja det flotte vejr i ugens løb har givet mange gode lege
og oplevelser på legepladsen og på gåture. Hullet på
legepladsen som endnu ikke er dækket til, kun med
plader med en sprække imellem, gav en leg med
krokodiller og en ko var der også dernede, dejligt med
gode fantasier.
En tur i Byparken hvor der blev undersøgt og leget med
sten og vand. Vi var også oppe ved præsten for at se om der var kommet kyllinger, men hønemor lå stadig og
varmede æggene, så vi må derop igen en anden dag.
Magnus, Johan og Lærke har også besøgt børnehaven, så de kan blive trygge ved det inden de skal starte derinde.
Vi har været så heldige, at vi igen i år har fået en fuglerede lige uden for døren, den bliver der kigget på og snakket
meget om, spændende når vi kan følge med i, hvad der sker derude, og få nogle gode snakke om det.

se flere billeder her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821
NYT FRA BØRNEHAVEN
Humlebier
Fra på mandag skal
humlebigruppen i sfo
fra kl. 13.00 – kl. 15.00.
De skal her prøve hvad
det vil sige at gå i sfo.

Torsdag var der gang i endnu et kunstprojekt på
legepladsen. Papstykker fra vores nye gravemaskiner blev
anvendt som fine lærreder til små kunstværker.

Med meget få virkemidler var mange fordybet lige midt på legepladsen hele eftermiddagen.
Yngstegruppen
Det har været en uge med pragtfuldt vejr, og vi har hygget
os på legepladsen sammen med ældstegruppen. Vi har
cyklet, gynget, danset, sunget, kravlet rundt i legetårnet og
rutsjet ned, plukket små blomster, lavet mad i legehusene,
lagt puslespil og spist madpakker i skuret. Torsdag blev de
nye gravemaskiner pakket ud og samlet, og så blev der
ellers gravet og gravet og gravet.

Nogle af de ældste fra vuggestuen har også været på
besøg, og hold da op, hvor er de modige og stolte, når de
helt selv kravler op i legetårnet for at rutsje ned!
Ved overgangen fra eksempelvis at cykle rundt på
legepladsen til at skulle sidde ned og spise madpakke, kan
det være svært at få ro på kroppen. I denne uge har vi lært
en ny remse, som kan hjælpe os med det. Den lyder sådan
her:
Nogle gange kan din krop (lav et lille vrid med kroppen)
trænge til at stoppe op (lav stop-tegn med hænderne).
Læg nu hånden og mærk efter (læg den ene hånd på
brystet og den anden på maven)
hvor din krop har brug for kræfter.
Luk øjnene og tæl til 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
Åbn øjnene og sig ahhhhhhh - så er vi klar til f.eks. at spise.
(Remsen er fra bogen Hokus Pokus Filiyoga af Lotte Salling
og Emmamaria Vincentz).

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

