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Tak
Mange tak for den store opbakning til ferniseringen torsdag d. 28.09. Særlig tak til de mange der gav en
hånd med i forbindelse med arrangementet.

Det sker i Børnehaven
Vi har fået 2 nye barn i børnehaven: Anni og Sofus. Velkommen til dem og deres familier.
Vi arbejder den næste uges tid med Førstehjælp i børnehøjde, hvor børnene lærer at hjælpe hinanden:
Hvad gør man, når man kommer til skade? Lege at man ringer efter hjælp 1-1-2. Børnene har hver især
lavet en paptelefon, så de kan lærer at trykke 1-1-2.
I oktober måned arbejder vi med sprog.
Torsdag d 5. oktober skal vi til børnehavetræf i Kvong Børneby med nogen af de andre små børnehaver,
der ligger her omkring. Vi skal hygge, lege, og spise madpakker sammen med de andre børn. Vi tager afsted
med bussen kl. 9:30 og vi kører hjem igen ved middagstid.
Fredag d 6. oktober er vi så heldige, at vi skal en tur til Blåvand Zoo. Vi har fået penge til en tur af Nordea
fonden. Det er en stor dag, som vi glæder os meget til. Vi kører med bussen kl. 9:15 og er hjemme igen kl.
ca. 13:15. Vi medbringer madpakker og drikkedunk

Svømning for børnehaven og 3.-4. klasse
Efter efterårsferien er der tilbud om svømning for børnehavens børn og for 3.-4. klasse. Det foregår om
tirsdagen i Nr. Nebel svømmehal. Vi starter tirsdag d. 24. oktober. Børnene kører med Blåbjergbussen fra
skolen kl. 8.35 og de vil være tilbage igen ca. kl. 10.15.
Birgitte Guldberg Pedersen og Birgit Jepsen er sammen med børnehavens børn.
Kåre Holmgaard underviser 3.-4. klasse. Desuden ledsager Klaus Sørensen børnene til svømning.
Svømningen tilbydes igennem Blåbjerg Familie Motion. Det betyder, at børnene skal være medlem hos
Blåbjerg Familie Motion (BFM), for at kunne gøre brug af tilbuddet.
Medlemskab af BFM koster ved deltagelse i svømning 100 kr. pr. barn for en sæson.
Indbetaling af kontingent kan ske ved bankoverførsel til nedenstående konto, med tydelig angivelse af
barnets navn, og at betalingen vedrører svømmekontingent. Reg. nr. og konto nr.: 9682 0000241806 eller
Mobile Pay 4034 7014 (Thomas Lauridsen, kasserer i Blåbjerg Familie Motion).

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Info fra Blåbjerg Familie Motion 2017/2018
Volleyball starter tirsdag d. 26.09 kl. 19.00
Gymnastik og boldspil starter onsdag d. 27.09 kl. 13.30- 14.30
Der er også flere badminton tider.

Kalender
5. oktober:

Børnehaven til børnehavetræf i Kvong Børneby

6. oktober:

Børnehaven på udflugt til Blåvand Zoo

13. oktober:

Motionsdag

14.-22. oktober:

Efterårsferie

30. oktober –
3. november:

Teateruge for 5.-8. klasse

3. november:

Skolefest

9. november:

Lanternefest i børnehaven

18. november:

Træf fra 8.30 – 12.00

20.-24. november:

Terminsprøve for 7.-8. klasse

22.-24. november:

Fagfordybelse for b.-4. klasse. Projekt for 5.-6. klasse
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