Stausø d. 08. august 2016

Velkommen til et nyt skoleår!
Så er vi ved at være klar til et nyt skoleår. Håber I har nydt sommeren og haft tid til at slappe af og lade op.
Vi glæder os til at se alle børnene igen på torsdag d. 11. august.
Program for første skoledag
8.35
Morgensang
9.00
I klassen med klasselærer
10.00
Motion
10.15
Frikvarter
10.30
I klassen med klasselærer
11.15
Spise
11.25
Pause
11.45
I klassen med klasselærer
13.00
Fællessang i biblioteket
13.25
Fri
Blåbjerbussen kører eftermiddagsturen kl. 13.25 denne dag.
Begynderklassen møder kl. 12.00 sammen med deres forældre.
Blåbjergbussen
Se Blåbjergbussens køreplan sidst i dette nyhedsbrev
Skolemælk
Fik I ikke bestilt skolemælk? Så kan det nås endnu. Bestil ved at følge dette link: Bestil skolemælk
Bestil senest mandag den 15. august og få mælk fra uge 34.
Har du allerede abonnement, skal du naturligvis ikke gøre noget. Men er det første gang, du skal bestille,
skal du oprette dig som ”ny kunde”.
Du betaler fra den dag dit abonnement starter og du kan nemt følge og ændre dit abonnement på
www.skolemælk.dk.
Med venlig hilsen
Skolemælk
Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

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

Kalender
8. august:
11. august:
16. august:
25. august:
8.-9. september:
13. september:
15. september:
21.-23. september:
3. oktober:
14. oktober:
15.- 23. oktober:

Klar parat skolestart og festlig fællesskab - Rundbold og Yammer 17.00 - 19.30
Første skoledag efter sommerferien. 1. -9. klasse møder fra 8.35 til 13.25
Bestyrelsesmøde kl. 19.00
Forældremøde for begynder- til 4. klasse fra 18.30 – 21.15*
Starttur for 5. – 9. klasse
Forældremøde for 5.-9. klasse fra 18.30-21.30*
Erhvervsuddannelsernes Dag for 8. klasse
Fagfordybelsesdage for 5.-9. klasse
Dialogmøde
Skolernes motionsdag. I Mejls.
Efterårsferie.

*= Der kommer sandsynligvis ændringer i forhold til forældremøderne, da vi ønsker at sikre mere plads til
dialog.

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

Blåbjergbussens køreplan
Morgentur
Nr Bork ved Hallen kl. 7.20.
Lundagervej 30 kl. 7.33.
Hustedvej kl. 7.36.
Frøstrup Skovvej kl. 7.39.
Bækhusevej 91 kl. 7.47
Outrup ved Shell kl. 7.53.
Bager/ ok tank. 7.54
Snoromvej kl. 7.59.
Søndersøvej kl. 8.04
Vrøgum kl. 8.08
Frejasvej Oksbøl kl. 8.11
Kirken kl. 8.12
Det gamle rådhus kl. 8.15
Mønstervej 21 kl. 8.23
Henne St. By kl. 8.25
Blåbjerg Friskole & Børnehave kl. 8.33

Eftermiddagstur.
Afgang kl 14.37 mandag – torsdag og kl. 13.25 om fredagen
Hennebjerg
Nr Nebel
Nymindegab
Lunde
Hustedvej
Frøstrup
Bækhusevej
Outrup
Snoromvej
Vrøgum
Oksbøl.
Henne
Stausø

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

