NYHEDSBREV
Uge 17

Stausø d. 28. april 2017

Skriftlige prøver
Fra tirsdag d. 2. maj til torsdag d. 4. maj afvikler vi folkeskolens prøver for 9. klasse.
Tirsdag: Retskrivning og læseprøve. Start kl. 10.00.
Onsdag: Matematik u/hjælpemidler og matematik m/hjælpemidler. Start kl. 9.30.
Torsdag: Skriftlig fremstilling. Start kl. 9.00.
Alle prøver afholdes i SFO(ved siden af bibliotektet). Mødetid: Et kvarter før prøven starter.

Idræt:
Fra og med næste uge (uge 18) – skal vi have idræt udendørs. Det gælder alle holdene.
HUSK derfor: Lange benklæder og ekstra sko, langærmet bluse og gerne en vindtæt overtrækstrøje.
Især for de yngste: Ekstra strømper og undertøj. Græsset er vådt i morgentimerne og det kan stadig
være koldt.

Blåbjerg Børnemusikfestival - Alle skolens børn fra begynder til 4. klasse skal med!
Blåbjerg Børnemusikfestival er fredag d. 19 maj. Det er en årlig tilbagevendende musikalsk begivenhed
for børn og voksne. Læs evt. mere om festivalen på denne hjemmeside: http://blaabmusik.dk
Alle børn fra begynderklassen til og med 4. klasse deltager, også dem som ikke går i sfo. Vi optræder
med flere sange sammen med børnehavens børn.

Program
Kl. 12.00 kører vi fra skolen.
KL 12.30 går vi fra fjernvarmeværket og gennem byen til anlægget.
KL. 13.15 går vi på scenen.
KL. 15.45 lukker festivalpladsen.
Alle børn skal være afhentet senest kl.15.45. Husk der er et lille indgangsbeløb for voksne.

Kan I hjælpe med at bage en kage til festivalen? Så kom ind i SFO’en, skriv jer på listen og få en form
med hjem. Kagerne skal afleveres i børnehaven d. 18 maj, hvis ikke andet er aftalt.
Hvis der er forældre, som allerede nu ved, at deres barn ikke kan deltage, så vil vi gerne have besked
hurtigst mulig.
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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.

Nyt fra SFO
Torsdag d. 4. maj vil der blive lavet aktiviteter i hallen i SFO-tiden. Det vil være stafet-aktiviteter. Vi
håber så mange som mulig vil være med, så vi får en sjov og aktiv eftermiddag.

Nyt fra børnehaven
I børnehaven tager vi hul på et nyt læreplanstema. Det er ”Naturen og Naturfænomener”. Det
indebærer, at vi vil være meget opmærksomme på det, der sker rundt om os i naturen. Vore børn i
børnehaven er generelt meget nysgerrige og opmærksomme, når de er ude. Det kan være de finder en
spændende bille i sandkassen eller vi holder øje med alle fuglekasserne ved Solhytten, men også på
vore ture udenfor børnehaven, hvad sker der på markerne og hvilke træer og blomster støder vi på.
Torsdag den 4. maj skal vi ud at fange haletudser ved Bjergsøen ☺. Er der nogle der selv har et fiskenet
må barnet gerne ta’ det med.
Billerne skal til at øve skuespil til sommerfesten ☺, og så øver vi stadig sangene til musikfestivalen.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
2. - 5. 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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