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Fagfordybelse for beg. til 4. klasse:
Fagfordybelse blandt de yngste er denne gang med udgangspunkt i Reformationen og Luther. Onsdag er vi
ude meget af dagen - så husk varmt tøj. Eleverne skal have penalhus med. Ingen idræt onsdag.

Fagfordybelse for 5. og 6. klasse:
Den sorte død og pesten er emnerne i 5.-6. klasses fagfordybelse. Vi skal arbejde i fagene: Dansk, historie
og kristendom. Eleverne skal medbringe skoletasker som vanligt.

Fagfordybelse for 7. og 8. klasse:
I den næste uges fagfordybelse skal vi arbejde med temaet: Transport, hvor vi bl.a. kommer omkring
infrastruktur, global opvarmning og udviklingen i Danmark. Vi skal på virksomhedsbesøg om onsdagen.
Fredag er der idræt - så husk idrætstøj!! 7. klasse – skal til præst

Lucia
Fra på mandag begynder vi at øve til årets Lucia onsdag d. 13/12.
Alle piger på skolen kan deltage. Vi øver i læse/motions tid nogle gange i kommende uge.
Vil man være med, skal man have lyst til at synge og kunne deltage i aftenarrangementet d. 13/12.
Vi ønsker os et par forældre/bedsteforældre til at hjælpe os med at få strøget kjolerne. Har man mulighed
for det, så skriv på joha1018@bfri.dk

Jule-syng-sammen
Onsdag den 13. december er der Lucia-optog og ’jule-syng-sammen’. Det er en tradition at familierne
mødes og sammen ser pigerne gå Luciaoptog, vi synger julesange sammen, danser sanglege og nyder et
godt kagebord. Alle familier skal medbringe en kage til det store fælles kagebord. Det er rent hygge ☺
Vi starter kl. 18.30, og vi slutter aftenen omkring kl. 20.15. Forud for dette arrangement skal forældrene
vælge ny tilsynsførende.

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.
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Nye børn
Vi byder velkommen til Alexander, som starter i børnehaven i dag og til hans storebror Benjamin, som
starter i 3. klasse. Vi opfordrer alle til at tage godt i mod dem og deres familier.

Julegaver til julesækken – det kan nås endnu!
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. Man kan fortsat komme med gaver.

Nye ansatte
Vi byder velkommen til Anni, der starter som pædagog i børnehaven i dag og til Lars som skal være vikar for
Kåre i perioden hvor vi forsat leder efter en ny lærer. Vi opfordrer alle til at tage godt i mod dem. De
præsenterer sig herunder.
Kære Forælder og børn på Blåbjerg friskole/ børnehave.
Jeg er så heldig at skal være jeres nye pædagog i børnehaven fra den. 1. december.
Mit navn er Anni Jørgensen og jeg er 48 år. Jeg er gift med Birger L Jørgensen, som er
skipper på en kutter, som sejler med lystfisker. Jeg er mor til Jakob på 20 år og Nina på 18
år.
I 1999 blev jeg uddannet pædagog. Efter jeg blev uddannet fik jeg arbejde på
Bakkegården i Esbjerg, som er en Integreret daginstitution. Her var jeg i mange år
tilknyttet Udegruppen. Vi havde vores egen bus og med den kørte vi børnene til Marbærk
Plantage. Siden juni i år har jeg arbejdet i Norddalsparkens Børnehave. Nu glæder jeg mig
til at starte i jeres børnehave og lære jeres børn og jer at kende. Vi får forhåbentlig mange sjove,
spændende og lærerige timer sammen.
Med Venlig Hilsen
Anni Jørgensen
Hej
Mit navn er Lars Roest. Jeg er født og opvokset i Horsens og blev uddannet lærer i
København. Herefter flyttede hele familien til Skjern, hvor vi har boet siden. Jeg er gift
med Jette og sammen har vi 2 piger og 5 børnebørn.
Jeg er optaget af at undervisning skal være spændende og udfordrende, samtidig med at
det kaster læring af sig.
I min fritid har jeg spillet meget håndbold (Skjern Håndbold) og fodbold (Skjern GF) derudover har jeg spillet cricket, badminton, tennis og basketball. I dag efter at have fået
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nyt knæ i venstre ben og ny hofte i venstre side nøjes jeg med at køre race og MTB sammen med nogle
venner.
Derudover er jeg begyndt at spille guitar for nogle år siden, hvor jeg øver mig rigtig meget.
Jeg ser frem til samarbejdet med elever og forældre og nye kolleger.
VH
Lars

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

Julemarked

6. – 8. december:

Fagfordybelse for alle

13. december:

Kl. 18.00 Forældrene vælger ny tilsynsførende
Kl. 18.30 Lucia og julesyngsammen

20. december:

Juleafslutning – kirke

21. december –
2. januar

Juleferie

3. januar

Klasselærerdag

15. - 19. januar

Projektuge 7. - 8. klasse

17. - 19. januar

Læsedage beg. - 6. klasse
Læsemarathon 4. - 6. klasse d. 18.-19. januar

5. - 6. februar

Fagfordybelse 5. - 8. kl.

8. februar

Lisbeth G Petersen holder foredrag fra 19.00 – 21.00. Foredragets titel er "Få styr på
dit liv" - mindre stress og mere gejst!

10. - 18. februar

Vinterferie
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