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Nyt fra børnehaven 

Samu er startet i børnehaven. Vi byder ham og familien velkommen til flokken. Håber I vil tage godt imod 

dem.  

I den kommende uge vil vi arbejde med sund og usund mad. Vi vil lave plancher, snakke om madpakker, og 

vi skal også måles og vejes. Måske finder vi ud af, at selvom man er 5 år kan man veje mere end en på 6 år.  

Torsdag skal vi på gåtur, og nogle af børnene skal være med til at lave aftensmad til arrangementet om 

aftenen. 

Vi synes I skal vide, at vi ser en stor udvikling hos jeres børn om tirsdagen til svømning. De kender 

rutinerne, og mange er blevet så dygtige til selv at få tøjet af og lagt overskueligt og, ikke mindst til, selv få 

det på igen, og have styr på egne ting. I hjælper dem meget, når det er ”nemt tøj” de har på. I vandet har 

alle det sjovt, plasker og leger. Vi har små udspringskonkurrencer og nogle har også fået lært at flyde.  

Hi hi, i dag var skolebørnene på morgenstation… de plejer at være på morgenmotion. 

 

Med Skolen I Biografen 

Mandag den 9. marts skal begynder-3. klasse i biografen og se ’Den store stygge ræv og alle hans venner’. 

En humoristisk og klog fransk tegnefilm, der fortæller tre små historier. Vi skal have en lille turtaske med til 

madpakke og drikkedunk.  Mandag går vi ind i den sidste uge med vores indianer-tema. 

 

Teater i Lunde Kirke  

Tirsdag den 10. marts skal begynder - 1. klasse se ”Kæmpen og splejsen”.  Forestillingen er en dejlig, 

spændende og humoristisk forestilling om David og Goliat. Eleverne vil opleve en blanding af teater, 

bugtaling og rap, og de får ikke lov til at sidde stille ret længe af gangen. 

 

Indianerfest  

Forældre og bedsteforældre inviteres til en festlig fernisering, som afslutning på vores ”Indianer-projekt”. 

Festlighederne er fredag d. 13. marts fra 11.40 - 13.25. Husk at have varmt tøj med - vi er ude.  

 

Coronavirus 

Vi bakker selvfølgelig op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til forebyggelse af smittespredning. 

Det er efterhånden sandsynligt at nogen af os vil komme til at opleve sygdomstilfælde i vores 

omgangskreds eller måske endog i børnehave og skole. Hermed link til Sundhedsstyrelsens anbefalinger: 

Læs mere her.  Skolen og børnehaven har og vil have fokus på god hygiejne og adfærd der kan forebygge 

smittespredning. Den kommende mandags morgensang vil rette fokus mod dette (igen). 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nye-anbefalinger-fra-Sundhedsstyrelsen-om-at-blive-hjemme-i-to-uger
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Træf d. 14.03.20 kl. 08.30 - 12.00 

Tanja og Simon Pedersen, Cecilie og Troels L Dam, Johnny Christensen, 

Pia Lidegaard og Dennis Møller, Ditte og Anton Christensen, Dorthe Jensen og Heinrich Prast, Anne-Mette 

og Jens Kristiansen, Mette og Sune Sandvang, Vibeke Sylvestersen og Morten Krogh, Tine og Kim Grønbech, 

Birgitte og Brian Dammark, Ann Pedersen og Claus Andreasen, Mattie og Jan Haarsma, Ida og Thomas 

Lauritsen. 

 

Vi mødes i kælderen på skolen kl. 8.30. Der fordeler vi de forskellige opgaver, både inde og ude. 

Bl.a. laves formiddagskaffe, ekstra rengøring, fjerne legetårn i børnehave og udtynding i skov. 

Medbring gerne motorsav, trailer, trillebør og ikke mindst det gode humør. 

 

 

Med venlig hilsen 

 Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

17. februar - 13. marts B. - 3. klasse har temaundervisning. Temaet er Indianer. 

9. marts Skolen i bio for b.-3. klasse 

9.-13. marts  Introkurser for 8. klasse 

13. marts Indianerfest fra 11.40 - 13.25 for forældre og bedsteforældre  

13. marts Skolen i bio for 9. klasse 

14. marts Træf fra 8.30 - 12.00 

16.-20. marts Innovativ projektuge for alle 

25. marts Påskevandring. Henne Kirke for 2.-3. klasse 

25. marts Skolekoncert i Nørre Nebel 

30. marts - 1. april Skole- hjemsamtaler i b.-3. klasse 

30. marts - 1. april Skole- hjemsamtaler i 6.-9. klasse 

16. april Generalforsamling 

24. april Elevrådsfest 

 

 

Nyt fra Blåbjerg Familie Motion 

Der afholdes generalforsamling tirsdag d. 10.03.20 kl. 17.15. Ved indgang til hallen. 

Bestyrelsen 

 

 


