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Julegaver til julesækken
Traditionen tro vil vi i december måned trække gaver fra julesækken. De børn, som har haft en gave med til
julesækken, deltager i trækningen. Gaverne må maks. koste 25 kr. Gaverne må ikke indeholde madvarer
eller slik. Kom gerne med gaven inden 1. december, så sækken bliver stor og lovende.

Juleklippedag:
Fredag den 1. december har vi juleklippedag i de 2 første lektioner. I den forbindelse vil vi gerne invitere
forældre og/eller bedsteforældre i bg.-4. til at komme og hygge sammen med børnene. Vi klipper i de
første 2 lektioner - lige efter morgensang.
Husk at bestille æbleskiver på Yammer.

Nyt fra børnehaven
Børnene siger, ”at det var fint at være med til at lave cirkus i mandags. Det var sejt og vildt, at Søren tog
noget vat, som han tændte ild til og slukkede det ved at putte det i munden. Han tog også nogle
djævlestokke, som han smed op i luften og greb dem igen. Vi lå også på tusindvis af søm, men det gjorde
ikke ondt. Fordi man skal slappe helt af, og så kan man ikke mærke det. Han tog også en pind, hvor der var
en tallerken på, som han snurrede rundt og gav den til et barn. Vi lavede statuer med flyvende drenge og
piger, der lavede det skæve tårn i Pica. Der var nogle, der cyklede, nogle andre lavede akrobatik. Vi legede
også i ringene, og vi lavede tandbørstetricket. Tog den på fingeren og gav den gas. Vi spiste mad i hallen på
gulvet. Der var mange børn fra Lyne, Kvong, Sdr. Vium”

En dejlig og anderledes dag i Blåbjerg Børnehave.
Mandag har vi inviteret børnenes bedsteforældre til at juleklippe med deres børnebørn og derved
hjælpe os på vej med at pynte op i børnehaven.
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Valg af ny tilsynsførende
Afholdes forud for Lucia og julesyngsammen onsdag d. 13. december kl. 18.00. I den forbindelse vil der
være mulighed for at købe aftensmad til meget rimelige penge, og vi tilbyder pasning af børnene, når den
mere alvorlige del finder sted.
Bestyrelsen indstiller Torben Andersen til valg for en toårig periode. Torben Andersen er certificeret til at
udføre opgaven. Han har desuden arbejdet mange år på frie skoler. Torben giver selv en meget grundigere
præsentation.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

TAK!
Jeg har lyst at sende jer kolleger, forældre og børn en STOR TAK for de 4 år jeg har arbejdet her i Blåbjerg
Børnehave. Jeg har nydt at være sammen med jeres dejlige børn og jeg har haft skønne kolleger både på
skolen og ikke mindst her i børnehaven. Torsdag den 30.11.2017 har jeg sidste arbejdsdag, jeg går på
efterløn efter 45 år på arbejdsmarkedet. Den dag er der kaffe på kanden hele dagen, men især fra 14.30 til
16.30. I er alle (både tidligere og nuværende forældre og kolleger) velkommen til at kigge forbi,
det kunne være rigtig hyggeligt.
Endnu engang TAK.
DE KÆRLIGSTE HILSNER
BIRGIT
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Julemarked d. 2. december
Vi glæder os og mindes med lidt billeder fra sidste år
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Kalender
1. december:

Juleklip i 1. og 2. lektion

2. december:

Julemarked

6. – 8. december:

Fagfordybelse for alle

13. december:

Lucia og julesyngsammen

20. december:

Juleafslutning – kirke

21. december –
2. januar

Juleferie

3. januar

Klasselærerdag

15. - 19. januar

Projektuge 7. - 8. klasse

17. - 19. januar

Læsedage beg. - 6. klasse
Læsemarathon 4. - 6. klasse d. 18.-19. januar

5. - 6. februar

Fagfordybelse 5. - 8. kl.

8. februar

Lisbeth G Petersen holder foredrag fra 19.00 – 21.00. Foredragets titel er "Få styr på
dit liv" - mindre stress og mere gejst!

10. - 18. februar

Vinterferie
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