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Stausø d. 31. august 2017

Fagfordybelse beg. – 4. klasse
Mandag og tirsdag forbereder vi vores lejrskole. Børnene skal medbringe almindelig skoletaske.
Bussen kører som normalt.

Ændret hjemkomst fra lejrskole for beg. - 4. klasse
For at imødekomme de forældre, der skal hente børn både på skolen og i Varde, er ankomsttiden for
begynder - 4. Klasse ændret til kl. 13.00 på Blåbjerg Friskole.
Alle lærer bliver på skolen til 13.25, i tilfælde af, at I ikke kan være her til kl. 13.00

Fripladstilskud – Aflever ansøgning senest på tirsdag d. 5.9. – 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. 5. 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.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

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.
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Kalender
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

23. september:

Træf fra 8.30 – 12.00

25. – 29. september:

Fællesuge

13. oktober:

Motionsdag

14.-22. oktober:

Efterårsferie

30. oktober –
3. november:

Teateruger for 5.-8. klasse

3. november:

Skolefest

18. november:

Træf fra 8.30 – 12.00

20.-24. november:

Terminsprøve for 7.-8. klasse

22.-24. november:

Fagfordybelse for b.-4. klasse. Projekt for 5.-6. klasse
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