NYHEDSBREV
Uge 3

Stausø d. 19. januar 2018

Fastelavn.
SFO holder fastelavnsfest torsdag d. 8. februar kl.13.30 (lige efter skole) for bg.- 4 klasse.
Vi slår katten af tønden, og så vil der være kroning af kattedronning og kattekonge.
Der vil være præmie til de 3 bedst udklædte. Bagefter er der boller og saftevand i sfo`en.
Vi slutter inden bussens afgang kl.14.35, men hygger fortsat med de, som bliver hentet senere.
Hold øje med vejrudsigten, da vi holder det ude under halvtaget.

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.
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. 26. januar.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
26. januar

Legetøjsdag i børnehaven

5. - 6. februar

Fagfordybelse 5. - 8. kl.

8. februaf

Fastelavn i SFO. Fra 13.25 – 14.35

8. februar

Lisbeth G Petersen holder foredrag fra 19.00 – 21.00. Foredragets titel er "Få styr på
dit liv" - mindre stress og mere gejst!

9. februar

Fastelavnsfest i børnehaven- Børnene må gerne komme udklædte

10. - 18. februar

Vinterferie

19. – 23. februar

Gymnastik og sundhedsuge

23. februar

Gymnastikopvisning fra 18.30 – 21.15

17. marts

Træf 8.30 – 12.00

19. – 21. marts

Fagfordybelse

24. marts – 2. april

Påskeferie
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