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Stausø d. 27. oktober 2017

Skolefest med teaterforestilling
Årets skolefest er på fredag d. 3. november kl. 18.30. Hele næste uge arbejder ældstegruppen med stykket
”Mordet på skoleinspektøren” og glæder sig til at vise teaterstykket fredag aften.
Forestillingen begynder kl. 18.30 og efter forestillingen fortsætter vi med skolefest. Der vil være kaffe- og
kagebod, lege, musik og tid til hygge. Festen slutter omkring kl. 21.00.
(Vi afholder generalprøve kl. 10.00 fredag formiddag. Her er bedsteforældre og andre velkomne, hvis de fx
ikke kan komme om aftenen.)

Teater for ældste
I løbet af ugen får eleverne besked på, hvornår de skal møde ind fredag aften. Vi mødes i god tid til
sminkning og forberedelse. Da de ikke når at spise hjemme, tilbyder vi, at de kan bestille mad til efter
forestillingen. Se opslag på Yammer. Maden er kun til elever i ældstegruppen.
Alle elever i ældstegruppen arbejder med teater indtil 14.35 mandag til torsdag. Fredag har de fri kl. 13.25.

Idræt bg. - 2. klasse:
I den kommende uge er der ikke idræt for de yngste, da hallen er lukket på grund af teater. Vi finder på
noget andet 😊

Nyt fra børnehaven.
Vi er kommet rigtig godt i gang efter efterårsferien. Vores læreplanstema er nu Sprog, så vi synger, hører
aktive fortællinger, rim og remser. Vi laver mønstre, der træner børnenes fornemmelse for struktur.
Derudover er vi ved at lægge an til vores årlige tradition, der hedder Lanternefest. Det indebærer, at vi skal
til at øve skuespillet om Morten Bisp og synge vores lanternesang, vi laver også lanterner og skal klippe
gæs. Vi har lavet græskaransigter og kranse med tørrede blade.
Til sidst vil vi informere om at vi er begyndt på svømning om tirsdagen. Det er et hit.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
∙∙∙
Blåbjerg Friskole og Børnehave ∙ Klintingvej 170 ∙ Stausø ∙ 6854 Henne
www.blaabjergfriskole.dk ∙ skolen@bfri.dk
Telefon 7525 6604
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Kalender
30. oktober –
3. november:

Teateruge for 5.-8. klasse

31. oktober:

Skolehjemsamtaler begynderklasse

3. november:

Skolefest

7. november:

Skolehjemsamtaler 3.-4. klasse

8. november

Skolehjemsamtaler 3.-4. klasse

9. november:

Lanternefest i børnehaven

14. november:

Skolehjemsamtaler 5.-8. klasse

16. november:

Skolehjemsamtaler 5.-8. klasse

18. november:

Træf fra 8.30 – 12.00

20. november:

Skolehjemsamtaler 5.-6. klasse

20.-24. november:

Terminsprøve for 7.-8. klasse

22.-24. november:

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

1. december:

Juleklip

2. december:

Julemarked

6. – 8. december:

Fagfordybelse 5. - 8. klasse

13. december:

Lucia og julesyngsammen

20. december:

Juleafslutning – kirke

21. december –
2. januar

Juleferie
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