Stausø d. 18. november 2016

Nyhedsbrev for uge 46
Juleklip d. 24. november
Alle klasser hygger med juleklip og med at pynte skolen til jul i de to første lektioner torsdag d. 24.
november. De ældste elever vil sælge varme æbleskiver. Børn og forældre vil i dag modtage en
bestillingsseddel på Yammer, til bestilling af æbleskiverne. I skal svare i den tråd, hvor opslaget er senest på
tirsdag. Man betaler for æbleskiverne ved udlevering på torsdag.
Forældre og bedsteforældre er velkommen til at være med disse to lektioner, og de kan også bestille
æbleskiver 
Elever i begynder-6. klasse synger i kor til julemarkedet
Eleverne i Begynder- til 6. klasse synger i forskellige kor, som skal optræde til julemarkedet lørdag d. 26.
november. Korene synger på et tidspunkt mellem 14.45 og 15.45. Julemanden kommer kl. 14.30.
Reserver venligst tidpunktet i jeres kalender allerede nu.
Julegaver til julesækken
Traditionen tro vil vi i december måned trække gaver fra julesækken. De børn som har haft en gave med til
julesækken, deltager i trækningen. Gaverne må maks koste 25 kr. Gaverne må ikke indeholde madvarer
eller slik. Kom gerne med gaven inden 1. december, så sækken bliver stor og lovende.
Giv besked om brug af SFO d. 22. og 23. december
I SFO’en hænger et opslag vedr. pasning af børn d. 22. og 23. december. Alle skal skrive sig på:
Hvis I har behov for pasning, så skriv hvornår jeres barn kommer om morgenen og afhentningstid.
Hvis I ikke ønsker at benytte SFO disse dage, så skriv ”F” for fri.
Frist: senest d. 2 december.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
21. november
24. november
26. november
1. december
5. - 9. december
13. december
14. december
21. december
22. december - 1. januar
2. januar
16.-20. januar

Skole- hjemsamtaler 5. - 9. klasse
Juleklip 2 første lektioner
Julemarked
Skolehjemsamtale i begynderklassen
Projekt 5. - 6. klasse / terminsprøver 7.-9.
Lucia og julesyngsammen
Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00
Juleafslutning - Kirke
Juleferie
Klasselærerdag
Læse- og projektuge
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