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Velkommen til nye elever
Vi byder velkommen til Frida, som skal gå i 6. klasse og Andreas, som skal gå i 7. klasse. Vi opfordrer alle til
at tage godt i mod dem og deres familier.

Fripladstilskud – Husk at søge – Søg hvis I er i tvivl!
Det er nu blevet tid til at ansøge om fripladstilskud til skole og SFO betalingen.
Det gøres ved at udskrive blanketten udsendt med dette nyhedsbrev, udfylde den og aflevere den på
kontoret senest d. 1. september 2017.
Har I ikke mulighed for selv at udskrive blanketten kan den i stedet hentes på kontoret. Bemærk at der
søges om både skole og SFO på samme blanket. Bruger dit barn ikke SFO, skal der naturligvis ikke kryds i
dette felt.

Forældremøder
Vi afholder forældremøder efter flg. plan
Mandag d. 28. august:
Begynderklassen
Tirsdag d. 29. august:
5.-6. klasse
Tirsdag d. 12. september:
7. klasse
Torsdag d. 14. september: 3.-4. klasse
Mandag d. 18. september: 1.-2. klasse
Onsdag d. 20. september: 8. klasse
Alle møder er fra 19.00 – 21.00. Fra skolen deltager dansk- og matematiklæreren. Har I spørgsmål til øvrige
lærere, så er I velkommen til at sende dem til læreren forinden mødet.
Vi har valgt at gøre det på denne måde, da vi ønsker at skabe mere plads til dialog i klasserne, end der har
været tidligere.

Biblioteksbøger skal afleveres – hjælp!
Vi har fået regninger på en del biblioteksbøger, som vi allerede har ledt efter på skolen. Vi skal hermed
endnu engang bede jer kigge efter i tasker og gemmer derhjemme, om der skulle ligge en bog fra Varde
Bibliotek. Tak. Vi kigger også endnu en gang på skolen.

Træf
Hvert skoleår deltager alle familier i ét træf, hvor der arbejdes med praktiske ting omkring skole og
børnehave: Rengøring, vedligehold af bygninger og udearealer m.v. Det er alt sammen med til at sikre at vi
har en velholdt og velfungerende skole og børnehave. Træffene i dette skoleår kommer til at ligge på
∙∙∙
Blåbjerg Friskole og Børnehave ∙ Klintingvej 170 ∙ Stausø ∙ 6854 Henne
www.blaabjergfriskole.dk ∙ skolen@bfri.dk
Telefon 7525 6604

NYHEDSBREV
Uge 33

Stausø d. 15. august 2017

nedenstående tidspunkter. I får hermed muligheden for at meddele tilbage til pedel Klaus Sørensen,
hvornår I ønsker at deltage. Hvis man ikke svarer tilbage, så så sætter Klaus jer på til et tidspunkt.
Træffene er ikke kun arbejde, men meget hyggelige sociale arrangementer, hvor forældre og børn er
sammen og møder andre familier. Der er altid gode pauser ☺
•
•
•
•
•
•
•

Lørdag d. 23.09.2017. kl. 08.30-12.00.
Lørdag d. 18.11.2017. kl. 08.30-12.00.
Lørdag d. 17.03.2018. kl. 08.30-12.00.
Tirsdag d. 26.06.2018. kl. 08.35-12.00.
Lørdag d. 30.06.2018. kl. 08.30-12.00.
Hjælpe en hverdag.
Der vil værre formiddagskaffe med brød til alle træf.

Tilbagemelding til klau0243@bfri.dk eller sms til 30706854 senest d. 1. september. Herefter udsendes
planen fredag d. 8. september med nyhedsbrevet.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Konfirmationsforberedelse
Kære kommende konfirmander og forældre
Onsdag efter efterårsferien – 25. oktober kl. 8.30 – begynder konfirmandforberedelsen.
Menighedsrådet betaler for buskørsel mellem skolen og konfirmandstuen.
Konfirmationen i 2018 er i Lønne den 27. april kl. 10. og i Henne den 29. april kl. 10.
Jeg vil gerne bede om tilmelding på mail. til: trj@km.dk inden 1. september.
Når man er elev på Blåbjerg Friskole har man mulighed for at blive konfirmeret i Henne/Lønne – eller evt. i
det sogn, hvor man bor. Man kan godt modtage undervisningen her – og så efterfølgende blive konfirmeret
i sit hjemsogn.
Skulle der være spørgsmål eller andet er man velkommen til at kontakte mig – tlf. 2163 9312.
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Mange hilsner
Thue Raakjær Jensen
Sognepræst, Henne Lønne Pastorat

Magasinet Fri
Kære forældre.
Alle landets friskoler har fået et nyt fælles magasin, som udgives af Dansk Friskolemagasin, hvor du/I/vi er
medlem.
I dag lanceres første nummer og vi inviterer dig til at læse de mange historier gratis via en app, som kan
downloades via understående links.
Læs om...
- Hvordan friskole- og byfællesskabet i Astrup har reddet byen.
- Hvordan en friskole blev afsætsrampe for Emmelie de Forrest
- En guide til det bedste forældrefællesskab i klassen.
- og meget mere!
Hent appen nu…
Iphone/I pad: https://itunes.apple.com/dk/app/magasinet-friskolen/id1229094151?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.friskolen.areader
Computer: http://www.e-pages.dk/friskolen
Events, ekstramateriale, video og abonnement – www.magasinetfriskolen.dk
Ønsker du efter digital læsning at få dit eget trykte magasin ind ad døren otte gange om året, så henvend
dig til skolens kontor.
Køber du et abonnement igennem skolen, kan du nøjes med 99,50 kr./halvår.
Alternativt kan du købe det direkte fra Dansk Friskoleforening til 175 kr./halvår.
(www.friskoler.link/abonnement)
----------------------De bedste hilsner
Per Ølholm
Redaktør
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Kalender
23. august:

Bestyrelsesmøde kl. 19.00

28. august:

Forældremøde i begynderklassen fra 19.00 – 21.00

29. august:

Forældremøde i 5.-6. klasse fra 19.00 – 21.00

31. august og
1. september:

Fagfordybelse 5.-8. 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

12. september:

Forældremøde i 7. klasse fra 19.00 – 21.00

13. september:

Erhvervsskolernes dag for 8. klasse

14. september:

Forældremøde i 3.-4. klasse fra 19.00 – 21.00

18. september:

Forældremøde i 1.-2. klasse fra 19.00 – 21.00

20. september:

Forældremøde i 8. klasse fra 19.00 – 21.00

25. – 29. september:

Fællesuge

9. – 11. oktober:

Fagfordybelse 5.-8. klasse

13. oktober:

Motionsdag
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