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Nyt fra børnehaven
I børnehaven arbejder vi de næste uger med Fri for mobberi. Det er et anti-mobbeprojekt, som Red Barnet
og Mary Fonden står bag. Vi øver os dagligt i at tale pænt til og om hinanden, at deles om tingene i
børnehave og at vente på tur. Derudover møder vi Bamseven, der sammen med en voksen stiller spørgsmål
ud fra billeder på et samtaleark. Spørgsmålene er formuleret ud fra konceptet Fri for Mobberi.
Vi øver os desuden i, at finde vore nye roller. Der er jo en lille flok, som nu er blevet forfremmet til Biller og
hvordan er det nu man begår sig når man er de ældste. Der er også tre nye børn, som skal lære at gå i
børnehave med alt det nye, som det indebærer. Det hjælper vi hinanden med.
I denne uge har vi søgt Nordeafonden om 5000 kr. til en tur i Blåvand Zoo. Uh ha det bliver spændende om
vi bliver de heldige, der får det.

Fagfordybelse for 5.-8. klasse
Torsdag og fredag arbejder 5.-8. klasse med forberedelser til lejrskolerne i uge 36. Alle skal medbringe
tasker som normalt. 7.-8. skal medbringe idrætstøj om fredagen.

7.- 8. klasse – ekskursion:
Onsdag den 30. august skal 7.-8. klasse på ekskursion i naturfag. Vi skal til Henne Mølleå i 4. og 5. lektion.
Klaus kører os begge veje. Eleverne skal medbringe gummistøvler – og det vil være en god idé med ekstra
bukser og strømper.

Lus
Der er fundet lus på en elev på skolen. Vi skal bede jer være opmærksomme på, om de små krabater også
har fundet vej til jeres barn/børn.

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.
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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.

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
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 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
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Blåbjerg Familie Motion 2017/2018
Aktiviteter 2017/2018.
Svømning. Tirsdage for børnehaven og 3.-4. klasse.
Gymnastik og boldspil. Onsdage kl. 13.30 – 14.30. For børnehaven til og med 4. klasse. Tilmelding
pr. sms til Maybritt på tlf. 22388624 senest d. 15.09. Maybritt melder så tilbage, om der er nok
tilmeldt til opstart af holdet
Karlebold. Torsdage kl. 19.00 – 21.00. Start den 12.10.
Badminton. Tider fordeles mandag d. 28.08. kl. 18 ved Hallen
Man kan derefter kontakte Klaus tlf. 30706854 for at få en tid.
Kontingent pr. aktivitet pr. time. Børn 200 kr. Voksne 300 kr.

Kalender
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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