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Nyt fra børnehaven 

I onsdags havde personalet pædagogisk dag, hvor vi arbejdede videre med vores pædagogiske lærerplaner 

med fokus på udvikling af vores naturbørnehave. Vi var bl.a. på ”guidet” tur rundt i naturen i lokalområdet, 

og fik spottet nogle gode ture i skoven. Dem skal vi snart have udforsket mere sammen med børnene.  

 

På mandag holder vi fastelavnsfest, og børnene må gerne være udklædte, hvis de har lyst. I børnehaven har 

vi også tøj til udklædning. 

 

Er der nogen, som ligger inde med brugte voksduge, de kan undvære, så modtager vi dem rigtig gerne. 

 

Liva fylder 5 år d. 25. februar, og vi er inviteret til fødselsdag efter svømning. Børnene skal ikke have 

madpakker med på tirsdag. Matei fylder 3 år d. 26. februar. Vi ønsker et stort tillykke til Liva og Matei. 

 

Torsdag tager vi på skovtur til et af de nye steder. Medbring rygsæk med drikkedunk og turvenlig 

madpakke. 

 

Indianerholdet skal til hest ;0) 

Mandag tager indianerholdet (begynder-3. klasse) ud og besøger Anne Mette. Hun har heste og ved en 

masse om, hvad heste har og bliver brugt til. Husk en god madpakke og drikkedunk, vi er afsted det meste 

af dagen.  

 

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 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 

 


