NYHEDSBREV
Uge 40

Stausø d. 6. oktober 2017

Skolernes motionsdag
Fredag den 13. oktober er der Skolernes Motionsdag. I år går turen til Filsø. Der bliver et par ruter i skoven
med nogle poster – og de yngste kan følges med en voksen. Vi skal være ude hele dagen – så det er vigtigt
med praktisk tøj/fodtøj og en god madpakke (der skal IKKE bestilles ’skolemad’). De ældste (5.-8. kl.) har
mulighed for at cykle derud – og retur (8,5 km hver vej), som en del af motionsdagen. Der cykles på
cykelstien (asfalt og grus). Der skal gives besked til skolen hvorvidt der cykles eller ej.
Vi mødes alle på skolen til normal tid – og er tilbage på skolen, inden Klaus’ bus kører kl. 13.25.
Hvis der er forældre, som gerne vil deltage – er I hjertelig velkomne 😊

Svømning for børnehaven og 3.-4. klasse
Efter efterårsferien er der tilbud om svømning for børnehavens børn og for 3.-4. klasse. Det foregår om
tirsdagen i Nr. Nebel svømmehal. Vi starter tirsdag d. 24. oktober. Børnene kører med Blåbjergbussen fra
skolen kl. 8.35 og de vil være tilbage igen ca. kl. 10.15.
Birgitte Guldberg Pedersen og Birgit Jepsen er sammen med børnehavens børn.
Kåre Holmgaard underviser 3.-4. klasse. Desuden ledsager Klaus Sørensen børnene til svømning.
Svømningen tilbydes igennem Blåbjerg Familie Motion. Det betyder, at børnene skal være medlem hos
Blåbjerg Familie Motion (BFM), for at kunne gøre brug af tilbuddet.
Medlemskab af BFM koster ved deltagelse i svømning 100 kr. pr. barn for en sæson.
Indbetaling af kontingent kan ske ved bankoverførsel til nedenstående konto, med tydelig angivelse af
barnets navn, og at betalingen vedrører svømmekontingent. Reg. nr. og konto nr.: 9682 0000241806 eller
Mobile Pay 4034 7014 (Thomas Lauridsen, kasserer i Blåbjerg Familie Motion).
inden

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Nyt fra Blåbjerg Familie Motion
Karlebold for unge drenge, der er blevet ældre, starter torsdag d. 13.oktober kl. 19.00.

Kalender
13. oktober:

Motionsdag

14.-22. oktober:

Efterårsferie

23. oktober:

Skolehjemsamtaler 1.-2. klasse

24. oktober:

Skolehjemsamtaler 1.-2. klasse

30. oktober –
3. november:

Teateruge for 5.-8. klasse

31. oktober:

Skolehjemsamtaler begynderklasse

3. november:

Skolefest

7. november:

Skolehjemsamtaler 3.-4. klasse

8. november

Skolehjemsamtaler 3.-4. klasse

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

1. december:

Juleklip

2. december:

Julemarked

6. – 8. december:

Fagfordybelse 5. - 8. klasse

13. december:

Lucia og julesyngsammen

20. december:

Juleafslutning – kirke

21. december –
2. januar

Juleferie
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