NYHEDSBREV
Uge 1

Stausø d. 6. januar 2017

Nyt nyhedsbrev
Fremover vil skolens og børnehavens nyhedsbrev smelte sammen. Det sker på baggrund af et ønske fra
børnehavens forældreråd. Det ønske harmonerer godt med den helhedstænkning vi ønsker skal præge
vores fælles børnehave og skole. Samtidig benytter vi lejligheden til at ændre på layoutet.

Månedens tema i børnehaven
I januar og februar arbejder vi videre med følgende tema fra de pædagogiske læreplaner: ”Kulturelle
udtryksformer og værdier”. Her er formålet; at skabe kendskab til børnehavens og den danske kulturarv,
eventyr, sagn og fortællinger og andre landes kulturer samt, at børnene også selv får lov at udtrykke sig.
Med vort juleprogram i december fik vi meget læring om kultur og traditioner, og her i januar dykker vi
mere ned i det kunstneriske. Vi vil beskæftige os med eventyr. Vi vil i år spille skuespil og bruge vore
dukker til dukketeater. Vi vil også være kreative og udtrykke os kunstnerisk på for skellige måder. Så
følg med i vores dagbog i gangen, hvor I kan læse om det, vi oplever.
Indtil videre har vi i børnehaven stiftet bekendtskab med eventyr som ”Ulven og de 7 små gedekid”,
”Fyrtøjet ”, ”Prinsessen på ærten”, ”Klods Hans”, ”Kyllerylle”, ”Rødhætte”, ”Svinedrengen” og to
alternative eventyr af Rune T Kidde: ”Klaskepost” og ”De tre dumme svin og den store stykke pulv”.

Vinterferie - børnehavens børn og SFO
Juleferien er knap nok overstået før vi vil bede jer om at krydse af på tavlen, hvis I har brug for pasning i
vinterferien i uge 7. Tak.

En fjer kan blive til syv høns
I kender sikkert ordsproget. Det skal vi passe på. Nogen gange sker der uheldige ting på skolen, hvor
f.eks. en elev kommer i konflikt med en anden. Det informerer vi sjældent om overfor alle, men vi gør
hvad vi kan for at håndtere tingene bedst muligt med inddragelse af forældre mm. Det kan dog ikke
forhindre, at der fortælles historier. Nogen gange kommer de historier tilbage til os på skolen i varianter,
som vi ikke genkender. Vi skal derfor venligst opfordre jer til at kontakte os, hvis I hører historier, som
giver anledning til spørgsmål, usikkerhed eller en kommentar med på vejen.
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Kalender
16. - 20. januar

Læse- og projektuge

17. januar

Opstart af børnehavens førskolegruppe

19. januar

Læsemarathon 4. - 6. klasse

2. - 3. februar

Fagfordybelse

11. - 19. februar

Vinterferie

20. - 24. februar

Gymnastik- og sundhedsuge

6. - 8. marts

Fagfordybelse for 5. - 9. klasse

13. - 17. marts

Fællesuge

25. marts

Træf kl. 8.30 - 12.00

∙∙∙
Blåbjerg Friskole og Børnehave ∙ Klintingvej 170 ∙ Stausø ∙ 6854 Henne
www.blaabjergfriskole.dk ∙ kontor@blaabjergfriskole.dk
Telefon 7525 6604

