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Ændring af skema
Vi foretager en ændring i skemaet fra og med næste uge. Ændringen medfører at 3. – 5. klasse skal have
håndværk og design mandag eftermiddag i stedet for torsdag eftermiddag. Det giver mulighed for, at de
yngste børn kan deltage på Blåbjerg Familiemotions gymnastikhold, som kommer til at være fra 13.30 –
14.30.

Naturfag 7. – 9.
I forbindelse med vores tema i naturfag skal vi på ekskursion onsdag den 22. august. Vi skal besøge et
landbrug - derfor vil det være godt med praktisk fodtøj. Klaus kører os - begge veje.

Vi tager alle på lejrskoler i uge 36.
Vi er meget glade for den betydning vores årlige lejrskoler har for skolen og fællesskabet i klasserne. Derfor
tager vi alle på lejrskole i uge 36. Der er allerede i sidste skoleår udsendt oplysninger om lejrskolerne, og
flere oplysninger udsendes i den kommende tid. Begynderklassens forældre orienteres på forældremødet
d. 28. august.

Fællesuge
I uge 39 skal vi have fællesuge. Vi mixer eleverne fra begynder til 9. klasse. Vi skal have minisamfund.
Elevrådet, som blev valgt i denne uge, bliver minisamfundets byråd og formanden borgmester. Det bliver
elevrådets opgave at beslutte det overordnede tema for minisamfundet og komme med forslag til
værksteder, forretninger mm.
I fællesugen kører bussen hjem på følgende tidspunkter: mandag til torsdag kl. 13.50, fredag kl. 13.25. Giv
venligst besked hurtigst muligt, hvis det giver Jer udfordringer.

Nyt fra Børnehaven
Vi leger og leger…..Hvor er det dejligt at se, hvordan børnene glædes over hinandens gensyn. Nogle af
børnene er ikke mere de mindste, da der er kommet nye 3-årige i børnehaven, andre er nu blevet de
ældste børn…
Vi øver os i at dele legesager og vente på tur, at holde arme og fødder hos os selv til samling, at lytte og ikke
afbryde og meget mere. Og ja, livet er en lang læring..
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Uge 34.
I august og september skal vi her i børnehaven arbejde med de personlige og sociale kompetencer. Bl.a.
med udgangspunkt i, at alle er unikke, at vi er forskellige, at børnene skal være trygge og at alle skal have
det rart i børnehaven.
I forbindelse med det har vi planlagt, at vi hver dag til samling vil snakke om:
Hvad vi hedder til fornavn/efternavn?
Hvor vi bor?
Hvornår vi har fødselsdag?
Hvad hedder min mor/far og søskende?
Det må I gerne øve hjemme med jeres børn, da det er rart at kunne, når man engang skal i skole.
Vi kommer på besøg hjemme hos hvert barn, hvor vi vil tage et foto af barnet foran jeres husdør.
Tanja vil de næste par uger køre ud med 4-5 børn for at tage fotos. Vi snakker med børnene om, at det er
det vi skal, og at de skal med os tilbage til børnehaven igen. Vi forventer ikke at I er hjemme, og vi skal ikke
ind. Håber det er ok med jer?
Billederne vil vi så bruge til at lave en collage med, som I kan se i børnehaven.
Vi har også målt og vejet børnene, og gør det igen inden jul, så vi kan se, om de er vokset!
Hver onsdag skal vi til samling have ”fri for mobberi”. Fri for mobberi er et pædagogisk anti-mobbeprogram, som forebygger og afhjælper mobning i børnehaver. Materialet består af en kuffert med
pædagogiske redskaber – for eksempel Bamseven, samtaletavler/plakater og rytmik. Vi håber, at det er
med til at jeres børn bliver styrket i at være omsorgsfulde over for hinanden.
Vi vil også snakke med jeres børn om:
Hvornår man er en god ven.
Hvordan vi kan hjælpe hinanden.
Hvordan vi snakker sammen, så børnehaven bliver et rart sted at være.
Håber det bliver en spændende og lærerig periode for alle.
Hold øje med yammar omkring information vedr. vores arbejdsdag.
Tillykke til Elias der har fødselsdag i dag d. 17/8.
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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 – vi skal til bondebal ☺

Bestil billet ved at sende mail til tilmeld@bfri.dk !

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
Kalender
23. august

Forældre møde i 6. og 7. klasse fra 19.00 – 20.30.

27. august

Forældre møde i 8. og 9. klasse fra 19.00 – 20.30.

28. august

Forældre møde i beg. - 5. klasse fra 17.30 – 20.30.

3.-7. september

8.-9. klasse på lejrskole til Barcelona

4.-7. september

6.-7. klasse på lejrskole til Als

5.-7. september

Beg.- 5 klasse på lejrskole til Fur

11. eller 12. september

Erhvervsuddannelsesdage for 8. klasse

14. september

15. september

Vi fejrer skolens 20-års jubilæum i skolen. Dagen slutter 13.25. Bussen kører hjem
herefter
Vi fejrer 20 års jubilæum
10.00 – 15.00 For børn og voksne: Aktiviteter, tryllekunstnere, cykelsponsorløb mm.
18.30 Bondebal for voksne: Levende countrymusik, diskotek og lækker menu

22. september

Træf

24.-28 september

Fællesuge - Minisamfund

12. oktober

Skolernes motionsdag. Skoledagen slutter 13.25. Bussen kører hjem herefter

13.- 21. oktober

Efterårsferie
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