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Nyt fra børnehaven
Vi byder velkommen til Emilie Søndergård Koch. Emilie er 16 år, og hun er Tanjas datter. Hun er ansat
mandag og tirsdag indtil sommerferien. En god forstærkning i en periode med mange børn.
I personalegruppen drøfter vi tiltag, ideer og forslag til vores kommende grønne børnehave. Vi har lavet et
kort over børnehaven og oasen og printet vores ideer til legeredskaber mm. ud som brikker, som vi kan
flytte rundt på kortet. F.eks. hvor skal kaninerne, båden og balancebomme være? Det hele ligger på
”pulten” i børnehaven, og I forældre er meget velkomne til at flytte rundt på brikkerne og give jeres forslag
med. Jeres forslag må I gerne tage et billede af og sende til os. Har i andre forslag og ideer, skriver I det på
planchen.
De næste to måneder skal vi i børnehaven arbejde med ”Kulturelle udtryksformer og værdier”. Børnene
bliver præsenteret for eventyr, både som skuespil, udklædning sanglege og højtlæsning. Til samling vil vi
også synge mange ”gamle” danske børnesange samt sige rim og remser.
Vi vil også arbejde med farver, maling, klip og klistrer og lave plancher med vores fodaftryk. Når fastelavn
nærmer sig, sætter vi fokus på, hvad fastelavn egentlig er og hvorfor vi holder det. Selvfølgelig skal vi lave
masker, ris og tønder.
Det er temmelig vådt udenfor, og vi er ude både formiddag og eftermiddag. Det tager dog hårdt på vores
låne handsker, så send gerne et sæt ekstra vanter med, hvis I har.
Anni har ferie i uge 4 og 5, så børnene vil møde vores vikarer Anette og Else.
De bedste hilsener til jer og børnene

Konfirmandundervisning aflyst
Konfirmandundervisningen er aflyst d. 23. og d. 30. januar. I stedet skal eleverne møde i skolen og deltage i
tyskundervisningen.

Vinterferie – giv besked om pasningsbehov i SFO og børnehave
Vi skal have lavet arbejdsplan for SFO’en og børnehaven i vinterferien. Vi skal derfor bede jer skrive på
opslagene i børnehaven og SFO’en, hvornår jeres barn/børn holder fri eller har brug for pasning.
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Angiv præcise tidspunkter og overhold dem venligst, så vi ikke spilder personaleressourcer. Det sker i hver
ferie, fordi folk skriver de har brug for pasning, men tager deres børn fri alligevel. Det koster en del
medarbejderressourcer – penge der kan bruges til andre ting for børnene. Skriv jer på senest d. 25. januar.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Kalender
21. januar

7.-9. klasse fremlægger projekter

30. januar

Bestyrelsesmøde

31. januar

Musical på Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole for….

9. – 17. februar

Vinterferie

18. – 22. februar

Gymnastik- og sundhedsuge

22. februar

Gymnastikopvisning kl. 18.30 - 21.15

27. februar

Bestyrelsesmøde

4. marts

2. - 3. klasse til teater på Blåvandshuk Skole

11. - 12. marts

Fagfordybelse beg. - 5. klasse

11. - 15. marts

Fagfordybelse 6. - 9. klasse

16. marts

Træf kl. 8.30 - 12.00

18. - 22. marts

Introkursus 8. klasse

27. marts

Bestyrelsesmøde

10. april

Generalforsamling fra kl. 19.00.

Kalender for hele skoleåret kan ses på vores hjemmeside. Følg dette link
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