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Idrætsdag – tirsdag d. 20. juni
Idrætsdagen er en fælles dag for hele skolen.
På dagen skal eleverne i grupper kæmpe mod hinanden i forskellige sjove discipliner.
Eleverne skal have idrætstøj på fra dagens start og alle har fri kl. 13.25. Bussen kører hjem kl. 13.25.

Natur- og rengøringsdag – torsdag d. 22. juni
Begynder – 6. klasse. Vi skal til Ballonparken ved Vrøgum, hvor der bliver forskellige aktiviteter. Vi skal
afsted med bg.-6. klasse. Vi er hjemme på skolen kl. 13.25, hvor alle har fri. Hele dagen er vi udendørs –
HUSK derfor: praktisk tøj – fodtøj, stor madpakke og drikkedunk.
7.-9. klasse rydder op og gør rent på skolen.
Bussen kører hjem kl. 13.25.

Afslutningsfest torsdag d. 22. juni kl. 17.00 for alle børn og forældre
Afslutningsfesten starter i Oasen med grill og fællesspisning. Skolen inviterer på grillede pølser, salat og
brød. Øl og sodavand kan købes. I tilfælde af dårligt vejr flytter vi indenfor, og grillen vil stå i
skolegården. Familierne skal selv medbringe evt. tæppe.
Den mere højtidelige del med sange, taler og overrækkelse af afgangsbeviser og udtalelser foregår i
biblioteket.
Program for aftenen:
17.00: Grillen tændes i Oasen.
19:00: Samling i biblioteket.
Aftenen slutter ca. 20.00.

Sidste skoledag for alle elever – fredag d. 23. juni
Sidste skoledag for alle elever er fredag d. 23. juni. Dagen slutter kl. 13.25 og bussen kører hjem
herefter.
Program for dagen:
1. lektion: Klassens time.
2. og 3. lektion: 8. + 9. sørger for underholdning.
4. lektion: Fælles afsked og sang.
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Husk ansøgning om befordring og indmeldelse SFO
Husk at indsende ”Befordringsansøgning” og ”Indmeldelse til SFO” senest på tirsdag d. 27. juni, hvis I
skal benytte bus og/eller SFO. Klik på link herunder for at skema hente.
Vedr. SFO. Børn der allerede benytter SFO betragter vi som indmeldte næste skoleår, med mindre at de
udmeldes inden sommerferien, uanset hvilken klasse de går i.
Vedr. Befordring. Nye elever skal tilmelde sig. Der skal ansøges om befordring. Hvis man benytter
offentlig transport betaler eleverne med personligt rejsekort, og vi refunderer udgifterne, når I indsender
bilag. I skal indsende når saldoen når 300 kr.
Det koster 500 kr. pr. elev pr. år uanset om man benytter offentlig transport eller kører med skolens bus.
De opkræves med skolepengene for oktober.

Skema til ansøgning om befordring

Indmeldelsesskema SFO

Indkaldelse til de 2 næste træf
Opgaverne vil være hovedrengøring af skole, sfo, børnehave, bus og male stakit ved børnehave.
Mød op med godt humør.
Tirsdag d. 20.6. 2017. kl. 8.35 - 11.35
Anette Nissen og Stanley Johansen, Bente og Andreas Kristensen, Lotte og Martin Folmer,
Heidi Hedegaard Christensen.
Lørdag d. 24.6. 2017. kl. 9.00 - 12.00 (med efterfølgende lasagne)
Birgitte Davidsen og Morten Lauritsen, Trine R Jeppesen og Erik Ludvigsen, Rikke og Andy Christensen,
Lisbeth og Peter Hansen, Yohanna V Bastidas og Klaus Makkonen, Anette og Søren Madsen, Mette og
Sune Sandvang, Sandie og Lars Jensen, Annemette og Casper Rosendahl, Anne-Mette og Jens
Kristiansen, Sylvia og Michael Pek, Karina Maria og David Etzerodt, Ester og Claus Jensen, Karen
Bondrup Qvistgaard, Diana og Bjarke Holtzmann, Charlotte og Anders Kristensen, Pia og Bjarne Kargo,
Vicky Nielsen og Martin Holberg, Dinnie og Søren Rasmussen, Susan og Mikkel Pedersen, Tina
Christensen og Rune Andersen, Birgitte Andersen og Johnny Christensen, Jette Derdau og Finn
Andersen(lasagne).
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Vi tager alle på lejrskoler i uge 36.
Vi er meget glade for den betydning vores årlige lejrskoler har for skolen og fællesskabet i klasserne.
Derfor har vi besluttet at flytte lejrskolerne fra foråret til efteråret. I det kommende skoleår tager alle
klasserne på lejrskole i uge 36. Samtidig hæver vi priserne en lille smule. De har været uændret i en del
år. I kan læse mere detaljeret herunder.
Lejrskole – bg.-4. klasse:
I år går lejrturen til Dejbjerggården, som er en FDF-spejderhytte – beliggende lidt nord for Skjern. Vi skal
afsted den 6.-8. september (onsdag, torsdag og fredag). Vi er i gang med planlægningen – og glæder os
til turen – sammen med de yngste elever ☺ Det koster 200 kr. pr. elev, som opkræves med
skolepengene i september.
Lejrskole 5.-7. klasse
Kommende lejrskole går for 5.-7. klasses vedkommende til Møgelø. Møgelø ligger i det midtjyske
søområde i Julsø, nedenfor Himmelbjerget, og som navnet siger er det en ø. Møgelø betyder "Store Ø"
og den har et areal på ca. 28 tdr. land. Indholdet på lejrskolen vil være et tilpas miks af natur og kultur.
Det koster 600 kr. pr. elev, som opkræves med skolepengene i september.
Lejrskole 8. klasse
Turen går til Prag, hovedstaden i Tjekkiet. Vi er afsted fra mandag d. 4. september til fredag d. 8.
september. Turens indhold skal eleverne være med til at planlægge i starten af det næste skoleår. Det
koster 1200 kr. pr. elev, som opkræves med skolepengene i september.

Med venlig hilsen
personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
20. juni

Idrætsdag

20. juni

Træf fra 8.35-11.30

22. juni

”Spark ud dag” i børnehaven ca. kl. 10.00

22. juni

Naturdag for begynder- til 6. klasse. Rengøring for 7.-9. klasse

22. juni

Afslutningsfest torsdag d. 22. juni kl. 17.00 for alle børn og forældre

23. juni

Sidste skoledag

24. juni

Træf 9.00-12.00

24. juni – 13. august

Børnenes sommerferie

14. august

1. skoledag. Start 8.35. Begynderklassen møder kl. 12.00.
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