NYHEDSBREV
Uge 38

Stausø d. 22. september 2017

Træf lørdag d.23.09. 2017. kl. 08.30 - 12.00
Lisbeth og Peter Hansen, Kristine og Søren Madsen, Annette og Flemming Kristensen, Petra og Jan Van
Zetten, Lene og Palle Pedersen, Malene Binger og Rene Madsen, Heidi H Ingvartsen og Bent Christensen,
Vicky Nielsen og Martin Holberg, Brigitte og Sjaak Nederend, Jette og Carsten Simonsen, Bualai og Kim
Thomsen, Karin Hansen og Niels Finnerup.
Vi mødes i kælderen på skolen hvor vi fordeler de opgaver bl.a. ekstra rengøring, male stakit, flytte
koldbøtte stativ i børnehaven, klippe hæk, vaske vinduer, lave formiddagskaffe. Mød op med godt humør.

Invitation til fernisering
Torsdag d. 28. september kl. 17.00 – 18.30 inviteres forældre, søskende, bedsteforældre og venner af
skolen til fernisering. Kom og se de flotte kunstværker, som er fremstillet i fællesugen.
Arrangementsgruppen byder på mad og drikke, som kan købes til rimelige priser ☺
Der er stadig mulighed for at bestille på Yammer.

Fællesuge – Innovative kunstprojekter
I uge 39 arbejder alle skolens elever med innovative kunstprojekter. Fællesugen har to formål: Vi skal
styrke fællesskabet på tværs af aldre, og vi skal skabe flot udsmykning til skolen. Især til vores renoverede
gang. Eleverne bliver delt ind i grupper på tværs af aldre og deltager hver især på to af følgende seks
værksteder: Foto, maleri, mosaik, skulptur, streetart og udemøbler. Vi holder fernisering på
kunstprojekterne torsdag d. 28. september kl. 17.00 – 18.30. Der bliver mulighed for at købe aftensmad.
I fællesugen kører bussen hjem på følgende tidspunkter: mandag til torsdag: kl. 13.50 og fredag kl. 13.25.

Planlægning af efterårsferie i børnehave og SFO
Det er snart efterårsferie og jeres barn/børn skal meldes til, hvis I har brug for pasning. Det er vigtigt, at I
skriver så præcist afleverings-/afhentningstid som muligt, da der også er personale som ønsker ferie.
Det er i samarbejde med børnehaven. Skriv jer på opslaget i SFO´en eller i børnehaven inden d. 29.
september.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Info fra Blåbjerg Familie Motion 2017/2018
Volleyball starter tirsdag d. 26.09 kl. 19.00
Gymnastik og boldspil starter onsdag d. 27.09 kl. 13.30- 14.30
Der er også flere badminton tider.

Kalender
23. september:

Træf fra 8.30 – 12.00

25. – 29. september:

Fællesuge

28. september:

Fernisering: Vi viser resultaterne af fællesugen: Vores kunstprojekter kl. 17. – 18.30

5. oktober:

Børnehaven til børnehavetræf i Kvong Børneby

6. oktober:

Børnehaven på udflugt til Blåvand Zoo

13. oktober:

Motionsdag

14.-22. oktober:

Efterårsferie

30. oktober –
3. november:

Teateruge for 5.-8. klasse

3. november:

Skolefest

9. november:

Lanternefest i børnehaven

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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