NYHEDSBREV
Uge 40

Stausø d. 05. oktober 2018

Motionsdag
Efterårsferien nærmer sig med hastige skridt. Dette betyder at vi snart har motionsdag. Datoen er den 12.
oktober. Der er sendt information ud på Yammer.
OBS. ældstegruppen skal bruge cykler og cykelhjelm.

Teateruge
Skolefesten med teaterforestilling er d. 26. oktober kl. 18.30 – ca. 21.00. Uge 43 er teateruge for de ældste.
Årets forestilling er ”Kærlighed ved første hik” frit efter Dennis Jürgensens bog, om den hikkende unge
Viktor, der er angrebet af Anja-epidemien. 6.-9.-klasse glæder sig rigtig meget til at underholde jer, så sæt
kryds i kalenderen allerede nu. Mere info om skolefest og teaterforestillingen følger.

Nyt fra Børnehaven
Tusind tak for jeres opbakning og engagement til forældremødet i onsdags. Vi fik delt nogle spændende
synspunkter og viden. Referater og Annis præsentation er udsendt på Yammer.
Vi rykker i SFO i dag og undskylder at det pt. roder og ser noget bart ud i børnehaven. Vi glæder os til at
komme på mandag og se resultatet.
De næste uger skal vi forberede lanternefesten; lave græskarhoveder, male lanterner og klippe gæs. Til
samling skal vi også øve både sang og skuespil.
Vores næste lærerplanstema er Sprog. Det forløber over oktober og november. Vi dykker endnu mere ned i
bøger og dialogisk læsning, rim og remser, sange og sanglege. Vi skal arbejde med tal og bogstaver samt
bogstavernes lyde. Vi skal skrive, tegne og forme bogstaver med vores krop, legoklodser og sugerør. Og så
skal vi snakke og fortælle ….om alt det vi ser, hører, rører ved, det vi føler indeni og meget mere.
Tillykke til vores fødselsdagsbørn, Sofus d. 29.09 og Jamie d. 09.10.
I må rigtig gerne give jeres børn handsker med.
Kære forældre, vi ønsker jer en god male-weekend i børnehaven. Der står æblekage i køleskabet ☺
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Kalender
5.-7. oktober

Arbejdsweekend for børnehavens forældre

12. oktober

Skolernes motionsdag. Skoledagen slutter 13.25. Bussen kører hjem herefter

13.- 21. oktober

Efterårsferie

22. – 26. oktober

Teateruge for 6. – 9. klasse

26. oktober

Skolefest med teaterforestilling kl. 18.30 - ca. 21.00

29. – 31. oktober

Skole- hjemsamtaler beg. - 5. klasse

29. oktober2. november

Brobygning for 9. klasse

5. november

Skolen i biografen beg. - 3. klasse kl. 10.20 - 13.25

6. 7. og 8. november

Skolehjemsamtaler for 6. – 9. klasse

8. november

Lanternefest i børnehaven

9. november

Skolen i biografen 4. - 5. klasse kl. 10.20 - 13.25

17. november

Træf kl. 8.30 - 12.00

19. - 23. november

Terminsprøve 7. - 9. klasse

29. november

Bedsteforældredag i børnehaven

30. november

Juleklip

1. december

Julemarked

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

Hermed link til Varde Kommunes aktiviteter for skolebørn i efterårsferien: Vaks
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