NYHEDSBREV
Uge 41

Stausø d. 13. oktober 2017

Teaterugen
Vi har teateruge i uge 44. Rollehæfterne er delt ud til de elever, som har fået hovedroller, og som skal øve
sig på deres replikker. Resten får replikker mandag i uge 43. Så er der stadig god tid til at øve sig. Titlen på
teaterstykket er: Mordet på skoleinspektøren. Det bliver rigtig godt.

Skolemælk
Vi har en del skolemælk i overskud hver uge. Vi har en formodning om, at nogle elever i ældstegruppen ikke
drikker den mælk, der er bestil til dem. Vi opfordrer hermed I forældre til at snakke med jeres børn, om de
får drukket deres mælk og tager stilling til evt. forsat bestilling.

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).

Med venlig hilsen og ønsket om en god efterårsferie
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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www.blaabjergfriskole.dk ∙ skolen@bfri.dk
Telefon 7525 6604
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Kalender
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

14. november:

Skolehjemsamtaler 5.-8. klasse

16. november:

Skolehjemsamtaler 5.-8. klasse

18. november:

Træf fra 8.30 – 12.00

20. november:

Skolehjemsamtaler 5.-6. klasse

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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