NYHEDSBREV
Uge 22

Stausø d. 2. juni 2017

Klassefighten 2017
Alle kommende klasser fra 1. – 6. klasse deltager i år i Klassefigthen.
Klassefighten er en læsekonkurrence for alle 1. – 6. klasser i Varde Kommune. Klasserne kæmper om at
læse flest bogsider i gennemsnit pr. elev i løbet af skolernes sommerferie.
Se det materiale som børnene får med hjem.

Kick Off
På onsdag d. 7. juni deltager 1. – 4. klasse i årets Kick Off på Varde Bibliotek. I år skal eleverne arbejde
sammen og hjælpe hemmelige agenter med at opklare DET STORE BOGTYVERI. De tilmeldte klasser får
en fantastisk oplevelse i fællesskab og masser af energi til at læse. Eleverne skal medbringe turtaske
med drikkedunk og madpakke.

SFO
Det er snart sommerferie og vi vil gerne vide om jeres barn/børn kommer i ferien.
Skriv jer på listen i SFO.
Husk at skrive så nøjagtige tider som muligt. Tilmelding senest d. 6/6.
God weekend til alle.
Vh. SFO-personalet.

Nyt fra børnehaven
Der sker SÅ meget i børnehaven for tiden. Vores store Biller har overnattet i børnehaven. Det gik rigtig
godt. Vi hyggede os og spiste kage, da det var Tobias’ 6 års fødselsdag. Børnene og deres bamser fik
fortalt om et Bøgetræ fra frø til den endte sine dage i en storm. Det foregik på tæpper under Jens’
bøgetræer. Bagefter ledte vi efter små nye bøgetræer i skoven. Vi fandt en lille ”bøgevuggestue”.
Næste uge bliver en travl og spændende uge.
Tirsdag skal vi ud at se bier og smage honning. Derefter spiser vi madpakker i Tanjas have.
Onsdag fejre vi Asgers 6 års fødselsdag i Legeborgen i Varde.
Torsdag har vi sommerfest i børnehaven, hvor vi håber på godt vejr. Billerne øver på et skuespil, der skal
opføres der. Fredag har vi igen en 6 års fødselsdag, det er Mathilde.
Vi ønsker jer alle en god pinse.

God Pinseferie.
Med venlig hilsen personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
∙∙∙
Blåbjerg Friskole og Børnehave ∙ Klintingvej 170 ∙ Stausø ∙ 6854 Henne
www.blaabjergfriskole.dk ∙ kontor@blaabjergfriskole.dk
Telefon 7525 6604
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Kalender
7. juni

Klassefighten Kick Off – for 1. – 4. klasse

29. maj

Mundtlige prøver starter

3. – 5. juni

Pinseferie

8. juni

Børnehaven holder sommerfest. Start 16.30.

20. juni

Idrætsdag

20. juni

Træf fra 8.35-11.30

22. juni

”Spark ud dag” i børnehaven ca. kl. 10.00

22. juni

Naturdag for begynder- til 6. klasse. Rengøring for 7.-9. klasse

22. juni

Afslutningsfest torsdag d. 22. juni kl. 17.00 for alle børn og forældre

23. juni

Sidste skoledag

24. juni

Træf 9.00-12.00

24. juni – 13. august

Børnenes sommerferie

14. august

1. skoledag. Start 8.35. Begynderklassen møder kl. 12.00.
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