
 
Uge 37 2022 

 
Ugeplan uge 38 

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

Tirsdag Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + fortælling kl. 08.10 – 9.15 

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

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

Fredag  

Lørdag Arbejdsdag 08:30 – 15.00 

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

TIL KALENDEREN: 

Arbejdslørdag den 24. september Tilmelding her: 
http://groenbjerg-friskole.dk.linux8.unoeuro-server.com/arbloerdag/ 

    
Fotograf 26. september. 
Løvfaldsfest fredag den 14. oktober 
Forældremøde i vuggestuen 8. november 
Forældremøde i børnehaven 16. november 
Juleklippedag 30. november 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 

I denne uge har der været to 
fødselsdage Emma og Gabriel er 
begge blevet 2 år, stort tillykke til 
dem. Det blev fejret med sang, hurra 
og mange lækkerier. 

Der bliver altid leget meget med bolde, vi har også prøvet 
at lege i puderummet med mange bolde. 
Der har også været gang i massagebolde, massage giver 
tryghed, afslapning og berøring kan også skabe gode 

relationer 
imellem 
børnene og de 
voksne. Det vil 
vi prøve at 
have lidt mere fokus på i den kommende tid. 
Den lille abe har fået mere energi til stor fornøjelse for flere børn. Se 
Instagram. 
 
Det er begyndt at blive koldere, så det er en god ide med sovetrøje i 
kassen i badeværelset. 
 
 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 

http://groenbjerg-friskole.dk.linux8.unoeuro-server.com/arbloerdag/
http://groenbjerg-friskole.dk.linux8.unoeuro-server.com/arbloerdag/
http://naturmusen.dk/?page_id=2821


 
NYT FRA BØRNEHAVEN 
Yngstegruppen 
 
Vi har talt om farver og 
former på vores 
træklodser, og vi har 
bygget hvert vores tårn 

for at se, om man virkelig kunne bygge med alle de 
forskelligt formede klodser. I det hele taget er 
træklodserne et stort hit for tiden. 
 

Fingre og store armbevægelser var i brug, da vi afprøvede 
forskellige måder at male akvareller på. Med sprøjter (som 
de voksne måtte styre, fordi de var lidt for stramme) 
sprøjtede vi forskellige farver ud på akvarelpapir, og så 
blev der ellers lavet mønstre. Papiret blev bevæget rundt, 
fingrene lavede pletter og til sidst sprøjtede vi maling på 
voksdugen, lagde et papir ovenpå, klappede det godt og 
vendte papiret for at kigge på det fine "regnbue"-resultat. 
Der var højt humør ved bordet :) 
 
Ugen har også budt på memo-/vendespil, leg med 
togbane, højtlæsning, masser af sang og musik og leg på legepladsen. 
 
  



 
Ældstegruppen 
 
Tirsdag spillede nogle 
alfabetspil med Ditte. 
Andre bagte kage med 
Pernille. Halvvejs blev der 
byttet, så alle prøvede 
både at spille og bage :) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tur til kirken 
Hvert år er vi på besøg i kirken. Præsten fortæller om kirken, man kan prøve at komme op i kirketårnet og så slutter vi 
altid af med kage. 

 
  



 
Klovne Gulio på besøg på legepladsen for at fortælle om 
at cirkus kommer til byen. 
Se lille video her: http://naturmusen.dk/?page_id=798  
 
 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
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