NYHEDSBREV
Uge 21

Stausø d. 24. maj 2017

Kom og vær med! Vi laver Flash mob Kom og vær 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.
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

Nyt fra børnehaven
Vi havde en RIGTIG dejlig solrig eftermiddag i Outrup anlæg til årets musikfestival. Børnene nød det og
var glade for at synge for det begejstrede publikum. Efter de havde spist pølsehorn og drukket saftevand
var der nogle, der blev hentet og andre legede eller blev malet i ansigtet. Det er altid en oplevelse at
høre, hvad de andre børnehaver og SFO disker op med. I år var der også violin, tværfløjter og guitarspil.
Dejligt i de smukke omgivelser.
Vores næste arrangement her i børnehaven, er Billernes overnatning den 1.6.2017. Det glæder de sig
meget til. Dernæst er det vores sommerfest den 8.6.2017. I år får vi besøg af en sundhedsplejerske fra
Varde kommune og Billerne vil opføre PRINSESSEN PÅ ÆRTEN.
Vi bruger også tid på at studere vores haletudser ”mon de ikke snart får ben?” ☺ og så holder vi øje med
både træer og buske og lytter til fuglene.

God Kr.Himmefartsferie.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
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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