Stausø d. 29. januar 2016

Nyhedsbrev uge 4
Velkommen til ny medarbejder
Vi byder velkommen til Kia Kragh. Kia er uddannet pædagog. Hun er ansat de næste tre måneder på deltid
og skal være i en AKT stilling, hvor der især er fokus på at forbedre trivslen blandt vore yngste elever.

Fastelavn i yngstegruppen
Vi afholder fastelavn med tøndeslagning for hele yngstegruppen - mandag den 8. februar. Det foregår lige
efter morgensamling. Vi kårer den bedste udklædning, og selvfølgelig er der små overraskelser.

Fagfordybelsesdage
Bdegynder- til 4. klasse
Torsdag den 4. og fredag den 5. har vi fagfordybelse i yngstegruppen, og vi glæder os rigtig meget.
Fredag skal vi ud af huset og besøge Henne Kirke. Vi skal gå begge veje, så husk praktisk tøj og godt fodtøj,
der kan klare grusvej og evt. vandpytter. Foruden det rette tøj, skal de have madpakke i en turtaske.
5. - 6. klasse
Under temaet "Meine Stadt", skal vi arbejde kreativt med det tyske sprog og skal have praktisk tøj med
begge dage. Medbring også penalhus.
7. – 9. klasse
Under temaet "Mein Sport", skal vi arbejde med fagene tysk og idræt, hvor vi vil se på traditionelle tyske
lege og sportsgrene. Eleverne skal huske idrætstøj (til idræt i hallen) og håndklæde begge dage.

Behov for SFO i vinterferien – giv besked!
Så er det blevet vinter og dermed også snart vinterferie - i uge 7. Vi skal bede jer give besked
senest d.29/1, hvis I har behov for pasning. Det vil være i samarbejde med børnehaven.
Der er ingen buskørsel.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Find nyhedsbreve og informationer om næste skoleår på skolens hjemmeside under menupunktet ”Nyhedsbreve”
www.blaabjergfriskole.dk

Kalender
4. -5. februar:
13.-21. februar:
22.-26. februar:
26. februar:
2.-4. marts:
10. marts:
19.-28. marts:
4. -5. april:
6. april:
11.-15. april:

Fagfordybelsesdage
Vinterferie
Gymnastikuge
Gymnastikopvisning fra 18.30 – 21.15
Fagfordybelsesdage
Bestyrelsesmøde
Påskeferie
Fagfordybelsesdage
Introkurser 8. klasse
Generalforsamling. Indledes med Suppespisning kl. 18. Generalforsamling kl. 19.
Lejrskole 8.-9. klasse.
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