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Stausø d. 3. november 2017

Skolefest med teaterforestilling
Årets skolefest er i aften d. 3. november kl. 18.30. Hele ugen har ældstegruppen arbejdet med stykket
”Mordet på skoleinspektøren”, og eleverne glæder sig til at vise teaterstykket i 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.

Nyt fra børnehaven
I den kommende uge afholder vi vores årlige Lanternefest. Vi øver sangen og skuespillet. Børnene går
vældig op i deres roller ☺. Vi vil øve stykket i Solhytten så de får en fornemmelse af stedet.
Vi er inviteret til at se skolens teaterstykke på fredag, det bliver spændende.
Vi er kommet rigtig godt fra start med hensyn til vores ugentlige tur til svømmehallen. Der er gang i
børnene. Vi prøver at informere om hvordan man lægger sit tøj samlet så det er lettere at finde det igen
når det skal på. De kan efterhånden rytmen med at gå på toilet, vaske sig og så først badetøj på ;).
Vi har haft det årlige tilsyn af børnehaven. Den tilsynsførende var begejstret for vores lille børnehave, det
er vi jo også selv.
Tanja er på ferie derfor vil børnene møde vores gode og uundværlige vikarer Annette, Kirsten og Else en del
i den kommende uge.

Træf
Lørdag d. 18.11. 2017. kl. 08.30 - 12.00.
Pia og Dennis Lidegaard, Eva og Søren Lyngesen, Terese Pedersen og Brian Viborg, Vibeke Madsen og
Morten Krogh, Britta Merete Nielsen og Thomas Mortensen, Pia og John Horsfeldt, Natashja Olsen og
Michael Lundby, Susanne og Jarl Jensen, Cornelie og Ejnar Gammeltoft, Malene Binger og Rene Madsen,
Heidi H Ingvartsen og Bent Christensen, Vicky Nielsen og Martin Holberg, Bualai og Kim Thomsen, Karin
Hansen og Niels Finnerup.
Vi mødes i kælderen på skolen, hvor vi fordeler de forskellige opgaver, som bl.a. er: Lave formiddagskaffe,
rydde op kælder i SFO, ekstra rengøring i børnehave – skole – bus - vaske vinduer udendørs, køre på
genbrugsplads. Medbring gerne trailer, og det gode humør.
Kan I ikke deltage, så skal I selv bytte med en anden familie.

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
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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