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Terminsprøver i næste uge
Vi afholder terminsprøver i næste uge for 7. og 8. klasse. Specialskema for ugen udsendes sammen med
nyhedsbrevet.
Eleverne bedes medbringe penalhus med almindelige skriveværktøj samt lineal, tegnetrekant, vinkelmåler,
passer og lommeregner.
Eleverne skal desuden medbringe deres skolecomputer, ladekabel og høretelefoner til de fleste af
prøverne.
Eleverne må medbringe drikkevarer og lidt spiseligt til de lange prøver.

5.-6. klasse har projektdage.
Vi vil øve eleverne i alle elementer af projektarbejdet. Derfor kommer de igennem flere små projekter i
løbet af onsdag, torsdag og fredag. Det vil bl.a. være øvelser i at lave problemformuleringer, at søge fakta
og informationer samt øvelser i at fremlægge.

Juleklippedag:
Fredag den 1. december har vi juleklippedag i de 2 første lektioner. I den forbindelse vil vi gerne invitere
forældre og/eller bedsteforældre i bg.-4. til at komme og hygge sammen med børnene. Vi klipper i de
første 2 lektioner - lige efter morgensang.

Nyt fra børnehaven
Vi synes vi havde en RIGTIG DEJLIG Lanternefest. Vejret var med os, godt selskab og børnene, der opførte
Morten Bisp med stor indlevelse.
Vores tur hver tirsdag til Nr. Nebel svømmehal er virkelig et hit. Børnene får sig rigtig rørt og bliver dus med
vandet.
På mandag den 20.11 kommer Søren fra det flyvende kuffertcirkus. Han laver cirkus med
børnehavebørnene fra 9.30 til 14. Børnehaverne fra Kvong, Lyne, Sdr. Vium er også med denne dag. Vi
glæder os til at se, hvad han har i ærmet og sikkert lære nogle cirkusnumre.
Den 27.11 har vi Bedsteforældreklippe dag. Det glæder vi os til. Det er noget helt specielt at vise
bedsteforældrene sin børnehave og børnene nyder at de gennem hele december kan fremvise lige præcis
den nisse eller andet som MIN bedste har klippet.
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Valg af ny tilsynsførende
Afholdes forud for Lucia og julesyngsammen onsdag d. 13. december kl. 18.00. I den forbindelse vil der
være mulighed for at købe aftensmad til meget rimelige penge og vi tilbyder pasning af børnene, når den
mere alvorlige del finder sted.
Bestyrelsen indstiller Torben Andersen til valg for en toårig periode. Torben Andersen er certificeret til at
udføre opgaven. Han har desuden arbejdet mange år på frie skoler. Torben giver selv en meget grundigere
præsentation.

Træf
Lørdag d. 18.11. 2017. kl. 08.30 - 12.00.
Pia og Dennis Lidegaard, Eva og Søren Lyngesen, Terese Pedersen og Brian Viborg, Vibeke Madsen og
Morten Krogh, Britta Merete Nielsen og Thomas Mortensen, Pia og John Horsfeldt, Natashja Olsen og
Michael Lundby, Susanne og Jarl Jensen, Cornelie og Ejnar Gammeltoft, Malene Binger og Rene Madsen,
Vicky Nielsen og Martin Holberg, Bualai og Kim Thomsen, Karin Hansen og Niels Finnerup.
Vi mødes i kælderen på skolen, hvor vi fordeler de forskellige opgaver, som bl.a. er: Lave formiddagskaffe,
rydde op kælder i SFO, ekstra rengøring i børnehave – skole – bus - vaske vinduer udendørs, køre på
genbrugsplads. Medbring gerne trailer, og det gode humør.
Kan I ikke deltage, så skal I selv bytte med en anden familie.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Julemarked d. 2. december
Vi glæder os og mindes med lidt billeder fra sidste år

∙∙∙
Blåbjerg Friskole og Børnehave ∙ Klintingvej 170 ∙ Stausø ∙ 6854 Henne
www.blaabjergfriskole.dk ∙ skolen@bfri.dk
Telefon 7525 6604

NYHEDSBREV
Uge 46

Stausø d.17. november 2017

Kalender
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 i 1. og 2. lektion

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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