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Velkommen til nyt barn i børnehaven
På mandag byder vi velkommen til Ofelia og hendes familie. Vi opfordrer alle til at tage godt imod hende og
hendes familie.

Velkommen til ny medarbejder
Vi byder velkommen til Martin Pedersen, der starter som lærer på skolen efter sommerferien. Martin har 9
års erfaring som lærer, og han dækker fagene idræt, musik og matematik, som vi søgte efter og flere andre.
Han skriver:
Hej.
Jeg hedder Martin Pedersen, bosat i Varde, og er 33 år gammel. Jeg er så heldig at starte som ny lærer på
Blåbjerg Friskole efter sommerferien. Det bliver super spændende, og jeg glæder mig rigtig meget til at
komme i gang med det nye job, samt et kommende godt samarbejde med nye kollegaer, forældre og ikke
mindst elever. I ønskes alle sammen en god sommer, og så ses vi i august!
Venlig hilsen
Martin

1.-2. klasse til Kick off Klassefighten
Onsdag d. 6. juni tager 1.-2. klasse til kick off Klassefighten på Varde Bibliotek. Eleverne skal ikke medbringe
skoletaske denne dag, men en turtaske med lånerkort, madpakke og drikkedunk.
Ingen idrætstøj denne dag.

Færdselsdage:
I uge 24 har vi 2 færdselsdage - tirsdag og onsdag. Der bliver opsat en cykelbane i skolegården, derfor skal
ældste (5.-8. klasse) medbringe cykler om tirsdagen og yngste (bg.-4. klasse) om onsdagen.
Onsdag får vi besøg af en betjent, som vil tjekke cykler i 3.-4. klasse. Medbring derfor cyklen og få den
tjekket 😊

Planlægning af sommerferie i børnehave og SFO
I SFO og børnehaven er der hængt sommerferieplan op. I kan fra nu og til og med fredag d. 15. juni skrive
på planen, hvornår Jeres barn holder ferie. Husk at være præcise, så vi ikke bruger for mange
personaletimer på få børn.
∙∙∙
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Børnemusikfestival
Der skal lyde en stor tak til alle jer, der hjalp og bagte kage til børnemusikfestivalen, samt stor tak til Randi
(Rasmus og Emil’s) mor for at hjælpe hele formiddagen på pladsen. Der er også en stor tak til vores
“malerpiger” fra 5. og 6. klasse. I var super gode.
Vi havde en rigtig dejlig dag. Det gik bare så godt, og alle sang til på scenen.
Tirsdag bliver Mai 5 år. Stort tillykke til hende.

Demokratidag
Vi vil lave aktiviteter med klasserne, der udvikler deres forståelse af demokrati, fællesskab og
medborgerskab. Vi lader os inspirere af kampagnen "Demokrati under udvikling", som har særligt fokus på
udviklingen af børn og unges demokratiske handlekompetence.

Grundlovsdag
Grundlovsdag d. 5. juni har skolen lukket. Børnehave har åbent til kl. 13.00.
SFO er lukket.
Busserne kører ikke denne dag.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
4. juni

Demokratidag

5. juni

Børnene har fri

6. juni

1.-2. klasse til Kick Off Klassefighten på Varde Bibliotek

7. juni

Sommerfest i Børnehaven kl. 16.30.

26. juni

Træf 8.30 – 12.00

27. juni

Idrætsdag. Denne dag slutter 13.25 for alle. Bussen kører hjem herefter.

28. juni

Naturdag og oprydning. Denne dag slutter 13.25 for alle. Bussen kører hjem herefter.

28. juni

Skoleafslutning. Denne dag slutter 13.25 for alle. Bussen kører hjem herefter.

29. juni

Sidste skoledag

30. juni

Træf 8.30 – 12.00

30. juni – 12. august

Sommerferie

13. august

Første skoledag i skoleåret 2018-2019

15. september

Vi fejrer 20. års jubilæum.

20. års jubilæum
Lørdag d. 15. september fejrer vi 20 års jubilæum.
Det bliver en festlig dag med mange forskellige boder og aktiviteter bl.a. cykelsponsor løb.
Om aftenen er der fest for de voksne.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
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