
 
Uge 36 2022 

 
Ugeplan uge 37 

Mandag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00* 

Tirsdag  

Onsdag  

Torsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00* 

Fredag  

*Kom i god tid (kl. 7.55). Medbring en taske med madpakke, drikkedunk og lidt skiftetøj. 
 

TIL KALENDEREN: 

Arbejdslørdag den 24. september 
Fotograf 26. september. 
Løvfaldsfest fredag den 14. oktober 
Forældremøde i vuggestuen 8. november 
Forældremøde i børnehaven 16. november 
Juleklippedag 30. november 
 
HVOR MÅ JEG PARKERE?  
 
i må på det kraftigste minde om ,at al af og 
pålæsning skal ske fra parkeringspladsen. 
Trafikken på Skolevænget sammenholdt med 
parkerede biler skabe dagligt udfordringer og 
farlige situationer for voksne og børn. Brug  
parkeringspladsen. 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 

I denne uge er Ida, den nye medhjælper, startet. Det går så fint og hun passer rigtig godt ind. Ida 
og Jette tog en dag på tur med nogen børn over i byparken, for at vise Ida et af de steder vi går 
meget på tur. Der blev løbet op ad bakker og set på vandet. Nogen børn har også været oppe og 
se på høns. 
 

Til samling med de små prøvede vi at danse med strudsen 
en dag. Børnene var meget nysgerrige på den sjove struds, 
nogen var også lidt forsigtige over for dens fjer, som 
kildede.  
Vi har haft en del syge børn i løbet af ugen, så vi har haft 
nogen rimelig rolige dage, og torsdag lavede vi også 
pandekager, da vi havde fået lidt for meget mælk - mums. 
I må meget gerne huske at få skrevet navn i børnenes 
fodtøj, og måske lige tjekke op på børnenes garderobe så 
de kan blive klædt ordentligt på til det koldere vejr. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

NYT FRA BØRNEHAVEN 
 
Yngstegruppen 
 
En ulv efter pandekager 
og mange andre bøger, 
De 3 Bukke Bruse, 

Gravkoen, Tag en rød rød ring og sangen om den fjollede 
Hasse Hare, bjørnegymnastik, rim og remser og Lille hund, 
der er nogen der har taget dit kødben - det er bare lidt af 
det, vi har været omkring i yngstegruppen i denne uge. 

 
Når vi spiser frugt eller madpakker, falder snakken ofte på 
musik. Et barn har hørt en sang og vil gerne, at vi skal høre 
den sammen. Så finder vi en lille højtaler frem og sætter 
musik på til maden. Det er super hyggeligt! I denne uge har 
vi blandt andet hørt  Åh Susanne, vil du gifte dig med mig 
(som sætter sig godt fast på hjernen) og Axel F i Crazy Frog 
udgaven. 
 

Du kan se en lille video på Instagram 😊 

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


Ældstegruppen 

På gåben hjem fra skoven og naturbingo
  
Humlebierne har fået deres morgensidder fra 6. 
klasse. 
En morgensidder er en stor elev, som holder øje og 
passer på, når humlebierne er til fælles fortælling 
hver tirsdag eller når de er på besøg på skolen. De 
fleste har fået taget billeder sammen med deres 
morgensidder. Disse kan ses på vinduet ved 
indgangen. 
Når musiktimen med 0. og 1. klasse er slut, kommer 
resten af skolen til fortælling. Her kan det være rart 
at have en stor elev som man kan sidde sammen med 
og som kan fortælle en hvad man skal. 
 
Lige nu er det Else Marie, der fortæller om de græske 
guder. I tirsdags hørte vi om den noget voldsomme 
skabelsesberetning den græske mytologi fortæller 
om. 
 
Se flere billeder her 
http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
  

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


FRA BESTYRELSEN: 
 
Vi håber at alle er kommet godt i gang efter sommerferien. Her kommer lidt praktiske oplysninger, som vi håber I vil 
kigge på. 
 
Hvis I oplever nogle episoder med jeres eller andres børn, som I føler bestyrelsen skal have at vide, eller hvis I har 
klager over skolens eller NaturMusens personale, så er det vigtigt at i følger den rette procedure. Først og fremmest 
skal I kontakte jeres barns klasselærer eller for NaturMusens vedkommende jeres primærpædagog, så skal de nok gå 
videre med sagen til Niels eller Klaus. Hvis I ikke føler, at der kommer skred i sagen, er det først derefter, at I må 
kontakte Niels eller Klaus direkte.  
Bestyrelsen skal som udgangspunkt slet ikke være inde over personalespørgsmål eller spørgsmål om den pædagogiske 
linje. Heller ikke hvis I tilfældigt møder os på parkeringspladsen. 
 
Vi kan her ved skoleopstart konstatere, at der igen er mange, som parkerer på Skolevænget og stikvejen ind til 
NaturMusen når de skal aflevere og hente, i stedet for at benytte skolens parkeringsplads. Vi vil på det kraftigste 
opfordre til, at man udelukkende bruger skolens parkeringsplads, da der er parkering forbudt på Skolevænget og fordi 
det skaber enormt farlige situationer at holde der. 
 
Lørdag d. 24. september er der som bekendt arbejdslørdag, og vi vil gerne på bestyrelsens vegne opfordre alle til at 
møde op. Tilmeldingen er klar nu på skolens hjemmeside, følge dette link, for at komme direkte ind på tilmeldingssiden 
tilmelding til arbejdslørdag 
Der vil blive lavet et opsamlingsheat torsdag d. 29. september for dem, der ikke kan om lørdagen. 
Det er altid super hyggeligt, så giv en hånd med, og vær en del af fællesskabet omkring Grønbjerg Friskole.  
 
GOD WEEKEND 

http://groenbjerg-friskole.dk.linux8.unoeuro-server.com/arbloerdag/

