NYHEDSBREV
Uge 8

Stausø d. 26. februar 2017

Fastelavnsfest i børnehaven
På mandag d. 27. februar vil vi slå katten af tønden i børnehaven om formiddagen og spise
fastelavnsboller. Der vil, som vi plejer, kåres en kattekonge og kattedronning. Børnene må gerne være
udklædte hvis de har lyst, også allerede fra de kommer i børnehave. Vi ved de glæder sig! Vi skal bare
have en festlig dag i børnehaven.

Fastelavn i SFO
Mandag d. 27. februar holder vi fastelavn i SFO og slår ”katten af tønden” kl. 13.30 – 14.30. Man må
rigtig gerne være klædt ud, men skal huske vi skal være udenfor.
Alle elever fra begynderklassen – 4. klasse kan deltage, også selvom man ikke går i SFO. Vi vil kåre
bedste udklædning.

Med skolen i biografen
5. og 6. klasse skal i biografen onsdag d. 1. marts for at se filmen ”Operation Arktis”.

Generalforsamling
Generalforsamling, med valg til friskolens og børnehavens bestyrelse, finder sted onsdag d. 19. april kl.
19.00.

Info fra Blåbjerg Familie Motion
Der afholdes generalforsamling mandag d. 6/3 kl. 16.30 ved hallen.
Hilsen bestyrelsen

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
24. februar

Gymnastikopvisning fra 18.30 – 21.15

27. februar

Fastelavn i børnehaven om forrmiddagen

27. februar

Fastelavn i SFO fra kl. 13.30 – 14.30

9. marts

Foredrag med Ann-Elisabeth Knudsen

13. - 17. marts

Fagfordybelse for 5. - 9. klasse

21. marts

Skole- hjemsamtaler for 5.-9. klasse

21. marts

Bestyrelsesmøde 19.00

25. marts

Træf kl. 8.30 - 12.00

27. - 31. marts

Brobygning 8. klasse

3. - 7. april

Lejrskole 8. - 9. klasse

8. - 17. april

Påskeferie

18. april

Skole- hjemsamtaler 5.-9. klasse

19. april

Generalforsamling kl. 19.00
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