Uge 24 2022
Ugeplan uge 25

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00*
Humlebier: i sfo kl. 13.00 – 15.00
Cykeldag. Medbring køreklar cykl og hjelm.
Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00*
Alle: Sommerfest i skolegården kl. 17.00 – 19.30
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00*
Skolen holder sommerferieafslutning – underholdning og fodbold på boldbanen.

*Kom i god tid (kl. 7.55). Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.
TIL KALENDEREN:
Sommerfest onsdag den 22. juni. Kl. 17.00 – 19.30 (for alle børn og forældre i hele Grønbjerg friskole og
NaturMusen)
Forældrekaffe fredag den 26. august kl. 13.30 – 15.30
NYT FRA VUGGESTUEN
Vi forsøger at finde en ny struktur i
hverdagen, så vi tilgodeser alle børn
bedst muligt både de “gamle” og de
nye. Efter morgenmaden deler vi os
op i de to rum, hvor der bliver leget
med forskellige ting, lavet puslespil, sunget eller læst og
kigget i bøger. Ca. kl.8.30 samles vi alle til samling. De
små lærer af de ældre og hurtig ser vi, de trommer i
bordet, det kan alle være med til. Så laver vi rim om “
Myggen og elefanten” eller andre rim, hvor vi trommer
rytmen.
Vi synger også tit en navnesang, hvor alle børnenes
navne bliver nævnt, og alle børn og voksne bliver talt, så
får vi øvet talrækken og der bliver talt på fingre.

Vi har sunget om bamserne, hvert barn får en bamse,
som så kan danse, hoppe, flyve, kravle osv. så skal den
krammes, nysses og puttes til at sove, inden vi skal vække
den med en godmorgen sang, det er noget de kender og
de nyder at sidde med bamserne.

Nogle har gået tur til Ørnhøj stien, hvor der blev klatret i
et godt klatretræ, følt på det lange græs, og snakket med
en lille hund.
En dag gik nogle uden klapvogn det er godt at øve, det at
gå hånd i hånd og passe på hinanden og bilerne.

Se flere billeder fra ugen på dette link
http://naturmusen.dk/?page_id=2821

NYT FRA BØRNEHAVEN

Yngstegruppen
Der har været mandefald i gruppen, så vi har set andre legerelationer end normalt,
ligesom det har givet øget mulighed for nær kontakt med de voksne.
Vi har fordybet os i at
læse bøger, bygge med
konstruktionslegetøj, holde bilerne på vejen på bilbanetæppet og i at klippe med saks. Vi har øvet os i at holde

på saksen, få den ind over papiret og få den til at åbne
og lukke.

Udover det har vi bare stornydt alle solskinstimerne
på legepladsen.
Se flere billeder fra ugen på dette link
http://naturmusen.dk/?page_id=2821

Ældstegruppen

Tirsdag blev der gjort et spændende fund i skoven. En hare
var angiveligt blevet dræbt af en bil. Det udnyttede Sussi
til at fortælle og vise noget om hvad en hare er. Den blev
skåret op, så alle kunne se indvoldene. Hovedet blev skåret
fra kroppen og blev onsdag kogt rent over bål på
legepladsen.
Oplevelser som disse kan ikke planlægges. Man må gribe
chancen når den er der. En død hare kan give anledning til
gode snakke om død, om følelser, om mad, om naturens
kredsløb og mange andre emner.

Mandagens skovtur blev en overraskelse. Vi skulle derhen hvor vi plejer, men en tur til Snogdal plantage.
Et dejligt sted midt mellem Grønbjerg og Spjald. En stor naturoplevelse med gåtur langs en rute, som måske ikke var
lige der hvor kortet angav det.
GOD WEEKEND

