NYHEDSBREV
Uge 14

Stausø d. 6. april 2018

Brobygning
8. klasse skal i brobygning i uge 15, hvor de skal følge med i undervisningen på f.eks. gymnasiet eller teknisk
skole. Brobygningen kan give eleverne et bedre indblik i, hvad de gerne vil, når de skal vælge
ungdomsuddannelse - f.eks. gymnasiet eller teknisk skole.

1.-2. klasse på besøg på Rybners
Onsdag d. 11. april er vi inviteret til Rybners, hvor eleverne på grundforløbet vil underholde og undervise os
en hel dag. De har strikket et spændende program sammen omhandlende sundhed og tandpleje. De byder
på frokost. Vi er afsted hele dagen, så denne dag skal der ikke medbringes idrætstøj. Vi kører så snart
bussen ankommer til skolen, og er hjemme igen ca. 13.25. Hvis der er elever, der skal med Hennebussen
senest 13.25 eller som senest skal være hjemme 13.25, så giv Line besked.

Koncert ved Musik og Billedskolen
Onsdag d. 18. april skal beg. - 4. klasse til koncert. Musik og billedskolen har budt os, og vi har takket ja. Vi
skal afsted efter morgensamling. Vi er afsted ca. en time. Beg.-2. skal ikke medbringes idrætstøj denne dag.

5.-6. klasse besøger kaninlandbrug
Fredag d. 20. april skal madkundskabsholdet besøge Gitte Høj Arnum og opleve, hvordan man opdrætter
kødkaniner. Mums. Det bliver en spændende og ny oplevelse for mange. Eleverne skal have tøj og fodtøj
med, så de kan gå tilbage til skolen. Ca. 3 km. Klaus kører holdet derud.

Nyt fra børnehaven
I uge 15 arbejder vi videre med krop og bevægelse, så udover at vi bruger musklerne.
skal vi arbejde med sund og usund mad og børnene skal undersøge svinehjerter, da de ligner et
menneskehjerte meget. På den måde får de indblik i, hvordan sådan en ser ud.’
Mandag: Vi undersøger svinehjerter.
Tirsdag: Vi laver plancher med sund og usund mad. Børnene må gerne medbringe blade de må klippe i.
Onsdag: Anni bliver 5 år.
Torsdag: Vi kører til Myrthue gård, der vil vi besøger Anni s gamle arbejdsplads, hvor der
er en natur børnehave. Myrthuegård er et Natur – Kultur og formidlingssted i Esbjerg Kommune.
Fredag: Vi går i hallen.
Til samling øver vi ”Knoglesangen”, som vi skal synge til Musikfestival i Maj.
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Vi ønsker tillykke til Freja der blev 6 år i påsken og til Anni, samt Nadia der har fødselsdag i April og begge
bliver 5 år.
Stort tillykke til Sofus der blev storebror Torsdag d. 5 april til en lillebror.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Kalender
9. - 13. april

Brobygning for 8. klasse

11. april

1.-2. klasse på besøg på Rybners. Forløb omkring sundhed og tandhygiejne

16. april

Skolehjemsamtaler i begynderklassen

16.-17. april

Skolehjemsamtaler i 1. - 2. klasser

17. april

Generalforsamling

18. april

Koncert med Musik- og Billedskolen

18. april

Skolehjemsamtaler i 5. - 8. klasser

19. - 20. april

Fagfordybelse

20. april

Elevrådsfest

23. april

Skolehjemsamtaler i 5. - 8. klasser

27. - 29. april

St. Bededagsferie

1. maj

Skolehjemsamtaler i 5. - 8. klasser

2. - 4. maj

Skriftlige prøver 7. - 8. kl.

10. - 13. maj

Kr. Himmelfartsferie

14. - 16. maj

Fagfordybelse 5. - 8. kl.

19. - 21. maj

Pinseferie

25. maj

Blåbjerg Børnemusikfestival
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