Stausø d. 7. oktober 2016

Nyhedsbrev for uge 40
Fagfordybelse for 5.-9. klasse mandag og tirsdag i næste uge
5. og 6. klasse arbejder i fagene tysk og madkundskab. Der skal tales om mad på tysk. Vi skal også i
køkkenet og trylle lidt, også med opskrifter på tysk. Husk dog stadig madpakken.
Tysk og valgfag står på programmet for 7. - 9. kl.'s fagfordybelse. Vi skal arbejde med STOMP, RAP og tyske
sange.

Ny bus
Skolen har i dag fået en ny bus. Den gamle blå bus var ved at være udtjent. Den nye bus er gul med røde
”pletter”, men den vil ændre udseende i efterårsferien. 
Med den nye bus følger større sikkerhed. Herunder er nogle retningslinjer for kørsel med bussen, som I
bedes bakke op omkring og snakke med jeres børn om.
Der er sikkerhedsseler i bussen. Disse skal benyttes under kørsel, og Klaus har instrueret børnene i, hvordan
de skal placere sig i bussen.
Når børnene hentes om morgenen placerer man sig ved vinduet, hvis dette sæde er ledigt. Man forbliver
fastspændt til bussen holder i skolegården.
Når bussen kører hjemturen, så skal børnene placere sig på sæderne, så de der skal først af sidder ud til
midtergangen, og de der skal sidst af sidder ved vinduet. Igen forbliver man fastspændt til man skal af
bussen.

Teater
Inden vi får set os om, er det tid til teaterugen. I denne uge er det vigtigt, at vi ALLE sammen er her hele
tiden. Derfor vil vi rigtig gerne om alle tandlægebesøg ol. ikke ligger i denne uge. Vi har ligeledes aftalt med
Thue, at 7. klasse ikke kommer til præst i teaterugen.
Hvis nogen vil hjælpe os med at sy kostumer, eller hvis I har andet I vil bidrage med, så hører vi rigtig gerne
fra jer.

Motionsdag i Mejls
Fredag inden efterårsferien deltager vi ’Skolernes Motionsdag’ i Mejls.
Alle møder til normal tid. Det er vigtigt at være iført praktisk tøj/fodtøj – efter vejret. Eleverne skal
medbringe madpakker (der er ikke mulighed for at få ’købe-mad’) – og de ældste (5.-9. klasse) trafikveste.
Vi er hjemme på skolen til normal tid.
Plan for kørsel kommer først i næste uge.
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Find nyhedsbreve under menupunktet ”Nyhedsbreve” på
www.blaabjergfriskole.dk

Info fra Blåbjerg Familie Motion
Multibold og gymnastik om mandagen, bliver ikke til noget, der er for få tilmeldt. ☹️ Tak til Julia, Ester, Ole
og Maybrit for at I forsøgte.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Kalender
10. og 11. oktober:
14. oktober:
15.- 23. oktober:
25. oktober:
26. oktober:
31. oktober - 4. november:
4. november:
8. november:
12. november:
14. - 16. november:
6. november
21. november
24. november
26. november

Fagfordybelse for 5.-9. klasse
Skolernes motionsdag. I Mejls.
Efterårsferie.
Skole- hjemsamtaler beg.- 4. klasse og 5. - 9. klasse
Konfirmandundervisningen starter
Teateruge
Skolefest med teaterforestilling
Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00
Træf kl. 8.30 - 12.00
Fagfordybelse
Skole- hjemsamtaler 5. - 9. klasse
Skole- hjemsamtaler 5. - 9. klasse
Juleklip 2 første lektioner
Julemarked
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