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Stausø d. 2. februar 2018

Nyt fra børnehaven
D. 1. februar 2018 starter Liva i børnehaven, og det er bare dejligt. Tag godt imod Liva og hendes forældre.
Anni vil være gennemgående pædagog alle dage i børnehaven.
Børnene har fået et godt kendskab til eventyr og vi har talt meget om HC Andersen, og hvad en forfatter
er? Vi har også læst og spillet De tre bukkebruse, hvor vi har talt om hvorfor mon trolden er så sur?
Børnenes bud er, at han mangler venner!! Så prøvede vi at spille stykket med en glad trold, der havde
venner.
En torsdag, hvor vi var på gåtur, opstod der spontant skuespil, idet børnene spillede De tre bukkebruse og
brugte grusvejen og lange grene som bro. Dejligt.
Ellers er det bare sjovt når vi lige får lidt snevejr, og kan lege i sneen. En eftermiddag hyggede vi os med
æbleskiver og kakao over bål.
Husk ekstra strømper i kurven.
Vi har fået nye legesager og det hitter – Magformers og nye biler.
I næste uge skal vi til at tænke på fastelavnsfest, male tønde, lave masker og ris.

Fagfordybelse mandag og tirsdag i uge 6
5.-6. skal arbejde med Astronomi og rumfart
Vi arbejder med rummet og menneskets udforskning af det: Eleverne lærer om livsbetingelser, trusler og
udfordringer mennesker møder på rejser i rummet til fjerne planeter, samt om de muligheder mennesker
måske har, hvis de skal overleve på nære planeter som f.eks. Mars.
7.-8. skal arbejde med flg: Hvilken betydning fik anden verdenskrig, for danskerne og de danske jøder?
Hvordan sluttede krigen, og hvorfor? Hvilke spor er der i vores landskaber, og i vores kultur i dag, 70 år
efter? Vi skal studere historien. Vi skal se klassikeren: ”Der Untergang”. Vi skal besøge udstillingerne på
Tirpitz, tirsdag, så her har vi brug for at være fornuftigt klædt på.

Lus
Der er fundet lus hos en elev på skolen. Vær venligst opmærksom på om jeres barn/børn har lus.
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Gymnastik- og sundhedsuge
I uge 8 bliver skoledagene helt anderledes idet alle klasser dagligt skal træne gymnastik i hallen. Vi sigter
mod den store finale, som er gymnastikopvisningen fredag d. 23. februar. På grund af de hurtige skift
mellem holdene, bliver der ikke mulighed for at bade efter gymnastikken. Det er derfor praktisk at møde i
idrætstøj og medbringe overtrækstøj til pauserne og resten af dagen, hvor undervisningen foregår i
klasserne.
Udover gymnastik vil ugen byde på undervisning i sundhed og seksualoplysning. Skema for ugen udsendes i
næste uge.

Gymnastikopvisning
Fredag d. 23. februar skal vi alle mødes til årets gymnastikopvisning. Det plejer at være en rigtig flot og
fornøjelig aften, hvor vi imponeres og glædes over børnenes gymnastiske og rytmiske talenter.
Aftenen starter kl. 18.30. Det vil koste 25 kr. pr. voksen i entré.

Fastelavn for begynder – 4. klasse
SFO holder fastelavnsfest torsdag d. 8. februar kl. 13.30 (lige efter skole) for bg.- 4 klasse.
Vi slår katten af tønden, og så vil der være kroning af kattedronning og kattekonge.
Der vil være præmie til de 3 bedst udklædte. Bagefter er der boller og saftevand i SFO’en.
Vi slutter inden bussens afgang kl.14.35, men hygger fortsat med dem, der bliver hentet senere.
Hold øje med vejrudsigten, da vi holder det ude under halvtaget.

Fastelavn for 5. – 9. klasse
5. – 8. klasse afholder fastelavn torsdag d. 8. februar i 4. lektion. Vi slår katten af tønden. Der vil være
kroning af kattedronning og kattekonge og der vil være præmie til de 3 bedst udklædte.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Husk at bestille billetter på tilmeld@bfri.dk !
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Kalender
5. - 6. februar

Fagfordybelse 5. - 8. kl.

8. februar

Fastelavn i SFO. Fra 13.25 – 14.35

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!

9. februar

Fastelavnsfest i børnehaven - børnene må gerne komme udklædte

10. - 18. februar

Vinterferie

19. – 23. februar

Gymnastik og sundhedsuge

23. februar

Gymnastikopvisning fra 18.30 – 21.15

17. marts

Træf 8.30 – 12.00

19. – 21. marts

Fagfordybelse

24. marts – 2. april

Påskeferie
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