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Nyt fra børnehaven 

Stort tillykke med fødselsdagen til Halfdan, som vi har fejret i denne uge - d. 6. maj. 

 

I denne uge har vi været på nogle spændende ture. Det var en fornøjelse at se, hvordan børnene glædede 

sig til at komme af sted. Turen gik mandag til Blåbjerg Skoven med de ældste, Billerne, hvor vi blev sat af og 

selv skulle gå hjem. Torsdag gik turen igen til en anden del af Blåbjerg Skoven og alle børn var med. 

Børnene er så gode til selv at pakke deres turtasker med madpakker og drikkedunke. 

 

I næste uge går vores tur mandag til gl. Varde Sommerland, hvor vi skal udforske legepladserne ”Småfolkets 

Dal” og ”Kæmpernes hjem”. Denne dag vil vi først være hjemme i børnehaven kl. 13.30. 

Tirsdag er der ”skolegruppe”, og vi får besøg af bogbussen.  

Onsdag laver vi mad over bål og gør rent ved dyrene. 

Torsdag og fredag: Kristi Himmelfartsferie. Børnehaven er lukket. 

 

På Yammer skriver vi hvilke børn, der skal med på tur. 

 

 

Skolen er åben igen – HJÆLP! 

Det er dejligt at have alle børn tilbage igen. Vi håber vi kan beholde dem alle indtil sommerferien. 

Pandemien er dog endnu ikke forbi, og for tiden er den tiltagende. Derfor er det vigtigt, at vi alle er 

opmærksom på de gældende retningslinjer. Det bedes I tale med jeres børn om (også selvom det bliver en 

træls gentagelse, beklager, men det er nødvendigt.). 

 

Det er vigtigt, at I hjælper os til at udgå at for mange samles for tæt inde på skolen. Det sker typisk om 

morgenen når børnene afleveres. Vi henstiller til, at I siger farvel til børnene udenfor, som det anbefales i 

retningslinjerne. Er det nødvendigt for jer at komme ind på skolen, så gør det helst på et tidspunkt, hvor der 

ikke er mange børn på vej ind eller på vej ud af skolen. Husk mundbind.  

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

13.-16. maj Kristi Himmelfartsferie 

24. maj 2. Pinsedag 

3. juni Mundtlig prøve for 9. klasse - FP9 Engelsk 

4. juni Demokratidag 

7. - 11. juni Skolen i skoven for b.-8. klasse 

14. juni Mundtlig prøve for 9. klasse - FP9 Dansk 

16.-18. juni Lejrskole for 8.-9. klasse, hvis retningslinjerne giver mulighed for det. 

23. juni 
Natur-dag for b.-6. klasse.  

Rengøringsdag for 7.-9. klasse. Skoledagen slutter 13.25. 

24. juni 
Idrætsdag. Skoledagen slutter 13.25. 

Skoleafslutning fra kl. 17.00 

25. juni Sidste skoledag    

26. juni til 10. august Børnenes sommerferie 

17. juli til 1. august Børnehaven holder sommerferie - er lukket 

2. august Børnehaven er åben igen 

11. august 1. skoledag i skoleåret 2021-2022 

 


