NYHEDSBREV
Uge 16

Stausø d. 21. april 2017

Velkommen
Vi byder velkommen til Stine Tryk, som starter som tilkaldevikar fra torsdag i næste uge. Hun skal også
være støtte i 3.-4. klasse og varetage et par timers specialundervisning ugentligt.

Det sker i børnehaven
I børnehaven synger vi meget i denne tid. Vi øver til vores årlige musikfestival. De fire sange vi bruger tid
på er: Ny festivalsang, ”myggen sa’ en dag til loppen”, ”Salsa-ild i rumpetten” og ”Kærlighed, det’ det
bedste jeg ved”
I forbindelse med musikfestivalen vil vi bede om jeres hjælp til:
• 4-5 glade bagere, der vil bage 1 lille pladekage eller 24 muffins (forme udleveres i børnehaven)
• 2 hjælpere, der kan møde på festivalpladsen kl. 8.30 og et par timer frem til hjælp ved opstilling.
Som STOR TAK for hjælpen får I udleveret billetter, der kan bruges når I bliver kaffetørstige eller får lyst
til en kage/pølse eller en sodavand.
Vi tænker også på andet end musikfestival ☺ I hallen har vi for tiden fokus på balancen og koordination.

8. – 9. klasse er i praktik
I næste uge er 8. og 9. klasses elever i praktik i forskellige virksomheder for at prøve sig af på
arbejdsmarkedet og for at blive klogere på forskellige job.

Lejrskole for 5.- 7. klasse
Tirsdag til fredag i næste uge drager 5.-7. klasse på lejrskole til det sydfynske. Vi skal bo hos Korinth
Efterskole og opleve mange ting i området.

Lejrskole for begynder-4. klasse
I forbindelse med årets lejrskole for de yngste, har vi oprettet en Yammergruppe, hvor alt info
vedrørende lejrskole kommer. Gruppen hedder: Lejrskole – Yngste 2017.
Vi opfordrer derfor alle forældre med elever i yngstegruppen (begynder-4. klasse) til at blive medlem af
gruppen. Der ligger allerede info om turen og den mad vi ønsker os at få med.
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SFO spiller håndboldkamp
Torsdag d. 27. april vil der igen blive lavet aktivitet med SFO børnene. Vi vil gå i hallen og spille en frisk
håndboldkamp. Så send tøj med til jeres børn, som de kan bevæge sig i. Så bliver det hele sjovere.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Kalender
24. – 28. april

8.-9. klasse er i praktik

25. - 28. april

Lejrskole 5. - 7. klasse

2. - 5. maj

Skriftlige prøver

8. - 11. maj

Skriftlige prøver

12. maj

Konfirmation

12. - 14. maj

St. Bededagsferie

15. – 17. maj

Fagfordybelse for de yngste

22. – 24. maj

Lejrskole beg. - 4. klasse

24. maj

Konfirmanderne skal med Thue Raakjær Jensen til Århus

25. - 28. maj

Kr. Himmelfartsferie

29. maj

Mundtlige prøver starter

3. – 5. juni

Pinseferie
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