NYHEDSBREV
Uge 9

Stausø d. 3. marts 2017

Så er det slut med eventyr og skuespil - Krop og bevægelse tager over
I børnehaven har vi nu forladt det pædagogiske læreplanstema, der hedder ”Kulturelle udtryksformer og
værdier”. I de sidste tre måneder har vi været omkring højtiderne, eventyr og skuespil. Børnene har både
spillet dukketeater og levende teater. Så børnene kan RIGTIG mange af især H. C. Andersens skønne
eventyr.
Marts og aprils tema hedder ”Krop og bevægelse”. Vi vil snakke om kroppens funktioner og opbygning.
Ligeså vil vi især tænke motorikken, både den fine og den grove ind i hverdagen. Vi er jo så heldige at
vores børnehave, både ude og inde, udfordrer børnene motorisk, så som at gynge, klatre i klatretårnet,
køre på traktor og cykle, løbe op og ned af bakkerne og lege i sandkassen. Indenfor har vi mange
trapper, og der er altid mulighed for at tegne og klippe.
Vi, både voksne og børn, glæder os MEGET til, at foråret viser sig fra sin skønneste side. Vi er meget
opmærksomme på, hvad der sker med træer og buske og at fuglene fløjter så smukt. Især glæder vi os
til at kunne vinke farvel til flyverdragten 

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
9. marts

Foredrag med Ann-Elisabeth Knudsen

13. - 15. 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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