NYHEDSBREV
Uge 18

Stausø d. 5. maj 2017

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.

Mindhelper.dk
Mindhelper.dk henvender sig til unge over 13 år, som har brug for at vide noget om de udfordringer, som
rammer alle unge, uden at det nødvendigvis er tegn på, at der er noget alvorligt galt. Orientering udsendt
i 6. – 9. klasses kontaktgrupper på Yammer.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
12. maj

Konfirmation

12. - 14. maj

St. Bededagsferie

15. – 17. maj

Fagfordybelse for de yngste

17. maj

Kåre Bluitgen – forfatterbesøg

19. maj

3.-4. klasse besøger genbrugspladsen 9.00-10.30

19. maj

Blåbjerg Børnemusikfestival. Begynder- til 4. klasse deltager

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

20. juni

Idrætsdag

20. juni

Træf fra 8.35-11.30

22. juni

Naturdag for begynder- til 6. klasse. Rengøring for 7.-9. klasse

22. juni

Afslutningsfest onsdag d. 22. juni kl. 17.00 for alle børn og forældre

23. juni

Sidste skoledag

24. juni

Træf 9.00-12.00

24. juni – 13. august

Børnenes sommerferie

14. august

1. skoledag. Start 8.35. Begynderklassen møder kl. 12.00.
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