Stausø d. 08. august 2016

Nyhedsbrev for uge 32
Velkommen til nye elever
Vi byder velkommen til Julie, som er startet i 6. klasse, og til Trine som er startet i 7. klasse. Vi opfordrer alle
til at tage godt i mod dem og deres familier.
Lektier
Børn og forældre kan se lektier i Yammer. Vi giver ikke lektier for andre steder. Derfor laver vi grupper i
Yammer for de samlæste klasser og de niveaudelte hold. Husk at acceptere invitationer hertil. Grupperne
vil få navne efter den lærer, der har holdet, f.eks. Lenes matematikhold eller Klaus’ engelskhold.
Eleverne bedes medbringe hovedtelefoner
Vi har god erfaring med at fordybelse og koncentration styrkes ved at bruge hovedtelefoner, når man
arbejder med computere eller iPads. Det skaber selvfølgelig også arbejdsro. Så for at skabe det bedst
mulige arbejdsmiljø beder vi jer venligst sørge for at alle børn har et sæt hovedtelefoner med i tasken eller
til at opbevare i deres kasser. I kan også købe et godt sæt hovedtelefoner (Sony in-ear) igennem skolen til
60 Kr.
Yammer - hjælp
Bliv klogere på Yammer ved at blive medlem af gruppen ”Viden om Yammer”. I denne gruppe vil man
kunne få link til selvstudium på Yammer, gode råd, stille spørgsmål – vi vil svare så godt vi kan. Man skal
anmode om at blive medlem.
Fripladstilskud
Det er nu blevet tid til at ansøge om fripladstilskud til skole og SFO betalingen.
Det gøres ved at udskrive vedhæftede blanket, udfylde den og aflevere den på kontoret senest d. 1.
september 2016.
Har I ikke mulighed for selv at udskrive blanketten kan den i stedet hentes på kontoret. Bemærk at der
søges om både skole og SFO på samme blanket. Bruger dit barn ikke SFO, skal der naturligvis ikke kryds i
dette felt.
Blåbjergbussens køreplan ændret
På sidste side af dette nyhedsbrev findes den nyeste udgave af køreplanen.

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

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
Træf
Fagfordybelsesdage for 5.-9. klasse
Dialogmøde
Træf
Skolernes motionsdag. I Mejls.
Efterårsferie.

*= Der kommer sandsynligvis ændringer i forhold til forældremøderne, da vi ønsker at sikre mere plads til
dialog.
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Find nyhedsbreve og informationer om næste skoleår på skolens hjemmeside under menupunktet ”Nyhedsbreve”
www.blaabjergfriskole.dk

Blåbjergbussens køreplan
Ændret d. 12.08.2016
Morgentur
Nr Bork ved Hallen kl. 7.20.
Kvongvej 90 kl. 7.28
Kvongvej 191 kl. 7.31
Lunde ved Korshærens genbrug. kl. 7.34.
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
Kvongvej
Lunde
Hustedvej
Frøstrup
Bækhusevej
Outrup
Snoromvej
Vrøgum
Oksbøl.
Henne
Stausø
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