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Konfirmation
I morgen og i den kommende tid skal vores 7. klasser konfirmeres, holde nonfirmations-fest eller
ungdomsvelsignes. Vi ønsker alle tillykke og håber I får en rigtig dejlig dag.

Fagfordybelse for begynder- til 4. klasse - mandag til onsdag
I denne fagfordybelse tager vi hul på lejrskolens indhold. Vi skal arbejde med Koldinghus’ historie.
Fagene er matematik, historie/kristendom og fortælling. Eleverne skal hver dag medbringe penalhus og
madpakke. Onsdag skal vi være ude hele dagen – husk derfor praktisk tøj.

Genbrugskørekort til 3. - 4. klasse
3. – 4. klasse skal på besøg på Nr. Nebel Genbrugsplads på fredag – den 19. maj – som afslutning på
temaet: Affald og genbrug.

Nyt fra Børnehaven
Vi går nu ind i uge 19, der er festivaluge. Derfor vil vi i denne uge øve rigtig meget. I år optræder vi
sammen med SFO med alle 3 sange.
Vi bruger også meget tid på terrassen med at holde øje med vore haletudser og vores ene skøre frø. Vi
er SÅ spændte på at opleve når haletudserne forvandler sig til frøer 
Fredag den 19.5 spiser vi madpakke i god tid her i børnehaven, hvorefter vi kører med Klaus’ bus til
Outrup. Optoget begynder kl. 12.30. I er velkommen til at følge optoget gennem byen, der slutter i Outrup
anlæg.
Blåbjerg Friskole og Børnehave er de første, der skal på scenen. Det er kl. 13.15.
Når vi er færdige får børnene et pølsehorn og saftevand, derefter er resten af eftermiddagen fri til at
deltage i det, der foregår på pladsen eller tage hjem. Børnene skal afhentes på pladsen senest kl. 16 og
ligeledes skal I hente børnenes tasker, kurve og tøj senest kl. 16 i børnehaven.
Vi håber på en dejlig eftermiddag med masser af sjov og forhåbentlig i dejlig solskin.

Vi laver Flash mob – vil du være med?
Fredag d. 2/6 vil Klaus køre os til Super Brugsen i Nr. Nebel klokken 12.30. Vi har nemlig fået den idé, at
vi vil lave en flash mob og har fået en aftale i stand med uddeleren i Nr. Nebel. Ved I ikke hvad en flash
mob er, så tjek nedenstående link.
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Vi vil også rigtig gerne have jer forældre med på banen, så vi bare ligner helt almindelig kunder. Vi har
oprettet en gruppe på Yammer, der hedder flash mob, og den må I gerne melde jer ind i, og skrive om I
har mulighed for at deltage..
Vi kører tilbage til skolen lige efter vores happening, og bussen kører derfor fredagshjemtur som vanligt.
https://www.youtube.com/watch?v=V4xVqtAs4as

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. For 5. – 9. klasse

19. maj

3.-4. klasse besøger genbrugspladsen 9.00-10.30

19. maj

Blåbjerg Børnemusikfestival. Børnehaven og Beg. - 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

8. juni

Børnehaven holder sommerfest. Start 16.30.

20. juni

Idrætsdag

20. juni

Træf fra 8.35-11.30

22. juni

”Spark ud dag” i børnehaven ca. kl. 10.00

22. juni

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

22. juni

Afslutningsfest torsdag 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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