Stausø d. 12. februar 2016

Nyhedsbrev uge 12
Gymnastik- og sundhedsuge - uge 8:
Hver dag skal holdene øve gymnastik i hallen. Derfor er det praktisk at møde i idrætstøj og medbringe
overtrækstøj til pauserne og resten af dagen, hvor vi har almindelige timer. På grund af de hurtige skift
mellem holdene, bliver der ikke mulighed for at bade efter idræt. Skemaerne for de enkelte hold er
medsendt.
Ugen afsluttes med en gymnastikopvisning fredag den 26. februar – med start kl. 18.30.
SSP forældrearrangementet for 5. klasses forældre
Husk, at tilmelde jer til SSP forældrearrangementet onsdag d. 27/4 kl 17-19. Jeg har ikke hørt fra mange
endnu. Tilmelding/Framelding sendes til Lene2042@bfri.dk
Glemt tøj
Glemt tøj bliver lagt frem i uge 8 i kældergangen. Her vil det også ligge til gymnastik opvisningen. Det der er
tilbage, efter gymnastikopvisningen, vil blive givet til genbrug.
Efterlysnnig
Lucas fra begynderklassen efterlyser et Wii spil: Scooby-Doo! And the spooky swamp. Spillet er fra
biblioteket.
Blåbjerg Familie Motions børnehold
Tøj til gymnastikopvisning. Pigerne skal have lys lilla T-shirt og sorte shorts/bukser på. Drengene skal have
lys grøn T-shirt og sorte shorts/bukser på. Forældrene skal selv sørge for tøjet til deres børn.
Mvh Blåbjerg Familie Motion
Tjen penge til 5. – 9. klasses klassekasse og lejrskoler
Vi har sendt mail, som vi skal bede jer svare tilbage på. Tak.
Forældresamtaler i 5. – 9. klasse
Husk at give en tilbagemelding på mailen, der er sendt til jer, med tilbud om forældresamtaler.
Nyt intranet!
Så lykkedes det endeligt at nå til vores del af implementeringen af skolens nye intranet. Derfor skal I læse
nedenstående og læse de manualer, der er udsendt sammen med nyhedsbrevet. Disse filer kan også findes
på vores hjemmeside under Skolen/Nyhedsbreve.

∙∙∙
Find nyhedsbreve og informationer om næste skoleår på skolens hjemmeside under menupunktet ”Nyhedsbreve”
www.blaabjergfriskole.dk

Fra vores leverandør har vi modtaget følgende:
Lærer og Elever vil modtage invitationer på e-mailadressen der er knyttet til den øvrige eDuration løsning
og Forældre på den e-mailadresse skolen har indberettet til STIL/UNI C.
Invitationerne er brugerens indledende adgang til systemet og tillader brugeren at oprette sig.
Invitationerne modtages fra følgende afsender yammer@yammer.com og vil i emne feltet udtrykke at
være en invitation fra eDuration, Yammer - ForældreConnect eller - ElevConnect til de kontaktgrupper
brugeren er tilknyttet i systemet.
Brugeren vil således modtage en invitation pr. gruppe de er tilknyttet. Nedenstående vises et eksempel på
en invitation (Bemærk at den kan være på engelsk):

Ved at trykke på linket kan brugere oprette sig i systemet. Der er vedhæftet yderligere materiale der guider
de forskellige brugere igennem processen og giver en indledende introduktion til systemet. Det anbefales
at gennemlæse materialet og fremsende til de rette brugere.
Nogle brugere vil opleve at de modtager flere mails, hvor man kan oprette sig, men man behøver kun at
oprette sig en gang og kan se bort fra de øvrige mail.

∙∙∙
Find nyhedsbreve og informationer om næste skoleår på skolens hjemmeside under menupunktet ”Nyhedsbreve”
www.blaabjergfriskole.dk

Mailene udsendes søndag d. 21. februar og mandag d. 22. februar så der er god tid til at læse manualerne
forinden 

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Kalender
13.-21. februar:
Vinterferie
22.-26. februar:
Gymnastik- og sundhedsuge, se specialskema
26. februar:
Gymnastikopvisning fra 18.30 – 21.15
29. februar og 1. marts: 8. klasse får besøg af sundhedsplejersken
2.-4. marts:
Fagfordybelsesdage
5. marts:
Træf
10. marts:
Bestyrelsesmøde
19.-28. marts:
Påskeferie
4. -5. april:
Fagfordybelsesdage
Introkurser 8. klasse
6. april:
Generalforsamling. Indledes med Suppespisning kl. 18. Generalforsamling kl. 19
11.-15. april:
Lejrskole 8.-9. klasse
12. maj:
Dialogmøde
21. juni:
Træf
25. juni:
Træf
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Find nyhedsbreve og informationer om næste skoleår på skolens hjemmeside under menupunktet ”Nyhedsbreve”
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