N YHEDSBREV
Uge 44 2022
Ugeplan uge 45

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: Skovgruppe 8 - 12
Humlebier: Musik og fortælling med 0. og 1. klasse
Humlebier/Frøer: Skovgruppe 8 - 12
Humlebier/Frøer: Skovgruppe 8 - 12

*Kom i god tid (7.55). Medbring en taske med madpakke, drikkedunk og lidt skiftetøj.
TIL KALENDEREN
Forældremøde i vuggestuen tirsdag den 8. november klokken 19-20.30
Forældremøde i børnehaven onsdag den 16. november klokken 19-20.30
Juleklippedag onsdag den 30. november 2022

NYT FRA BØRNEHAVEN

Yngstegruppen har i denne uge været
i teater i Videbæk for at se Boris og
den glade Løve. Det var en flok
spændte børn, der gik med Karsten
ud i bussen, og godt spændt fast til
sæderne kørte vi afsted.
Boris var en skør mand, som rodede rundt med sin stol og sin
tuba-kasse. Han havde både en ukulele og en tuba med, og han
prøvede endda at spille på begge dele på én gang – dog uden
det store held. I tubaen boede den glade løve, som havde lidt
svært ved at lave et rigtigt brøl. Det blev mest til et lille
forsigtigt ”miav”. Da Boris prøvede, blev det til et ”vuf”, så han
var ikke til stor hjælp. Boris og løven lavede lidt forskellige ting
sammen. Blandt andet var de på besøg hos kongen, men
eftersom han bare lå og sov, var børnene nødt til at hjælpe med
at vække ham.

Efter næsten 3 kvarters underholdning af
skraldgrinende børn kørte vi retur til børnehaven.
Efter sådan en begivenhedsrig formiddag var det
svært ikke at falde i søvn i bussen, men vi klarede det
og nåede at spise madpakker og sludre lidt om Boris
og løven, inden det var tid til middagslur.

Vi har også leget Kims leg, tegnet på kæmpestore papirblokke, leget
med modellervoks, genhørt tubaen Tubby og kigget på/lyttet til en
uglefløjte og magiske musikmagneter.
Fredag holdt vi fødselsdag for Clara M. Stort til lykke til hende 😊

NYT FRA VUGGESTUEN
I denne uge har vi igen været i gymnastiksalen, vi legede med faldskærm, hvor børnene
kravlede ind under og mærkede blæsevejret i håret, legede med sjippetov og var små
hunde i snor, spillede bold og løb rundt.

Tirsdag var vi ude på legepladsen og lige
pludselig blev det regnvejr, så flere børn blev
godt våde, men de hyggede sig og fik leget
og følt på regnvejret.
Fire børn var også på tur i skolen, hvor de blev
lidt forskrækkede, da klokken ringede og de
store børn kom ind, men dejligt at se hvor
interesseret de store børn er i de små.

De ældste har lavet rim om “ Lille bamse kom
til mig” hvor de til sidst får og giver hinanden
bamseknus, de er så glade for at give
hinanden knus.
Nogle små er begyndt at daske lidt på andre,
de afprøver og ser hvad der sker, kommer der
en reaktion fra det andet barn og hvordan
reagerer de voksne. Vi prøver at være omkring
dem, så godt vi kan, hjælper dem og sætter
ord på situationen.

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

GOD WEEKEND
PERSONALET

HILSEN FRA BESTYRELSEN
På sidste bestyrelsesmøde var vi så heldige at have 2 repræsentanter fra elevrådet med. De fortalte om, hvordan
der på Grønbjerg friskole arbejdes med elevdemokrati og hvordan elevmøderne giver alle mulighed for at komme
med forslag og holdninger - og om at der ikke er langt fra ide til handling.
Tak for besøget!
Vi havde på mødet også besøg af de to bestyrelsessuppleanter, med det formål at give et indblik i, hvordan
bestyrelsen arbejder.

På dagsordenen var også evaluering med gamle elever, hvor blandt andet elevmøderne blev fremhævet, som
noget de husker fra skoletiden på Grønbjerg Friskole. De gamle elever beskrev skoletiden således:
"Det var ligesom 10 år på efterskole"
"Fællesskab var der meget af"
"De store lærte at tage sig af de små, f.eks. i 'opdag', hvor vi skulle få det til at fungere"
"Forældrene var også en del af skolen"
"Lærerne var engagerede, vi kendte dem godt og kunne lave sjov med dem"
"Elevmøderne var gode, fordi vi oplevede at blive hørt og tingene kom til at ske, det var ikke kun snak"
Resten af elevernes udsagn vil kunne ses på hjemmesiden inden længe.
I løbet af næste uge rejser Parkhuset sig endelig i byparken; det glæder vi os til, da håbet er, at huset bliver til
glæde og gavn for NaturMusen, skolen og hele byen.
På bestyrelsens vegne
Pernille Refslund

