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Velkommen til et nyt skoleår
Så er vi ved at være klar til et nyt skoleår. Håber I har nydt sommeren og haft tid til at slappe af og lade op.
Vi glæder os til at se alle børnene igen på mandag d. 14. august.

Særlig velkommen
Til tre nye elever: Peter Hansen Køppen, som skal gå i 6. klasse, Allie Dahl Horsfeldt og Rikke Berg Jensen,
som begge skal gå i 7. klasse.
To nye lærere: Anne Stensig og Lykke Karkov Marxen, som kort præsenterer sig herunder:

Mit navn er Anne, jeg er 30 år og bosat i Ringkøbing sammen med min kæreste og
hund. I fritiden dyrker jeg gymnastik samt nyder at sy og læse. Jeg vil beskrive mig selv
om en kreativ og aktiv lærer, og jeg glæder mig meget til at blive en del af fællesskabet
på Blåbjerg Friskole.
Anne Stensig

Jeg bor midt i gamle Ribe, med min mand, min 19-årige datter, og min hund. Jeg er en
erfaren og innovativ lærer, der deler Blåbjerg Friskoles visioner. Jeg glæder mig meget
til at lære jeres børn, og jer forældre, at kende.

Lykke Karkov Marxen

Vi opfordrer alle til at tage godt imod skolens nye elever, deres familier og vores nye lærere.

Skema og køreplan
Hermed link til
• skoleårets skema
• bussens køreplan
∙∙∙
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Program for første skoledag
8.35
9.00
10.00
10.15
10.30
11.15
11.25
11.45
13.00
13.25

Morgensang
I klassen med klasselærer
Motion
Frikvarter
I klassen med klasselærer
Spise
Pause
I klassen med klasselærer
Fællessang i biblioteket
Fri

Blåbjergbussen kører eftermiddagsturen kl. 13.25 denne dag.
Begynderklassen møder kl. 12.00 sammen med deres forældre.

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 dette 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.
Randi(Rasmus bg.), Vibeke(Maria, Andreas og Tobias) og Annette(Maria) tager med som madtanter. Vi vil
gerne have endnu en madtante eller onkel med. Hvis I har lyst, så skriv en mail til Line line322k@bfri.dk.
Lejrskole 5.-7. klasse
Kommende lejrskole går for 5.-7. klasses vedkommende til Møgelø. Vi tager afsted fra d. 5. til d. 8.
september. 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.
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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.

Fællesuge
I uge 39 skal vi have fællesuge. Vi mixer eleverne fra begynder til 8. klasse på forskellige værksteder og
arbejder innovativt med udsmykning af vores ”nye” gang og andre trængende steder på skolen. I denne
uge kører bussen hjem på følgende tidspunkter: mandag til torsdag kl. 13.50 fredag kl. 13.25. Giv venligst
besked hurtigst muligt, hvis det giver Jer udfordringer.
Vi indbyder forældre, bedsteforældre, søskende og venner af skolen til fernisering torsdag d. 28.
september. Vi vil gerne vise alle de smukke ting, der er fremstillet i ugens løb.
Som prikken over i’et vil ”arrangementsarbejdsgruppen” arrangere mad og drikke.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Rundbold og fælles opstart på onsdag den 9/8-17, kl. 17.30 - ca. 19.30
Kære alle
Jeg håber, at I har haft en skøn sommerferie og at alle er klar til et nyt skoleår.
Vi gentager sidste års succes med fælles opstart på onsdag. Medbring jeres egen madkurv og drikke samt
service. Hvis vejret tillader det spiser vi ude. Derudover skal vi have en rask rundboldturnering - så "på med
kondiskoene”; o)
Aht. til planlægning af rundbold, vil jeg bede om jeres tilmeldinger i tråden på Yammer senest tirsdag.
Jeg håber på, at se rigtig mange af jer.
Hilsen fra
Rikke
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Kalender
9. august:

Rundbold og fælles opstart

14. august:

Første skoledag efter sommerferien. 1. -9. klasse møder fra 8.35 til 13.25
Begynderklassen møder kl. 12.00

23. august:

Bestyrelsesmøde kl. 19.00

31. august og
1. september:

Fagfordybelse 5.-9. klasse

4.-5. september:

Fagfordybelse beg.-4. klasse

4. - 8. september:

Lejrskole for 8. klasse.

5. – 8. september:

Lejrskole for 5. – 7. klasse

6. – 8. september:

Lejrskole for beg. – 4. klasse

13. september:

Erhvervsskolernes dag for 8. klasse

25. – 29. september:

Fællesuge

9. – 11. oktober:

Fagfordybelse 5.-9. klasse

13. oktober:

Motionsdag
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