Stausø d. 19. august 2016

Nyhedsbrev for uge 33
Café – til Åbent landbrug – vi har brug for hjælp!
Vi skal lave en café til Åbent landbrug, søndag d. 18. september fra kl. 10.00 til 16.00, som afholdes hos
Torben Kragh. 7. til 9. klasses elever skaber Caféens fysiske rammer og planlægger forskellige aktiviteter i
den, sammen med Kåre og Kia. Kåre og Kia vil være med i Cafeen på dagen sammen med de unge
mennesker.
Man forventer mellem 1000 og 1500 besøgende, så vi har brug for hjælp, da dette er også et projekt, der
kan være med til at profilere skolen.
Vi har brug for forældre, der vil hjælpe på dagen i Cafeen, og nogle som vil hjælpe med at producere ting til
Cafeen. Kager, grill, etc. Hvad der præcist skal produceres er ret åbent pt. Så gode ideer er velkomne. Der
laves en ”Café – kontaktgruppe” i ForælderConnect, hvor man kan anmode om medlemsskab, hvis man har
tid og lyst. Man kan også sende en mail eller ringe til kontoret, hvis man kan hjælpe.
Overskuddet går til renovering af gangen.

Program for forældremøde i yngstegruppen – obs. på forskellige tidspunkter!
På aftenen vil vi blandt andet tale om; lejrskole, madpakker, skema, fødselsdage, julemarked og meget
andet.
17.45-18.30 – Begynder klassen
17.00-18.30 – 1. – 2. klasse
18.30-20.00 – 3. – 4. klasse
Der bliver serveret kaffe og frugt.
SFO
Blev jeres barn tilmeldt SFO? Børn fra begynder til og med 4. klasse kan benytte SFO’en. Det er vigtigt, at I
tilmelder jer inden 1. september, så vi kan få statstilskud til driften.

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.

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

Fripladstilskud – Husk at søge – Søg hvis I er i tvivl!
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.
Yammer - hjælp
Bliv klogere på Yammer ved at blive medlem af gruppen ”Viden om Yammer” i ForældreConnect. I denne
gruppe vil man kunne få link til selvstudium på Yammer, gode råd, stille spørgsmål – vi vil svare så godt vi
kan. Man bliver automatisk medlem af gruppen, når man anmoder om det.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

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

Forældremøde for begynder- til 4. klasse, se program ovenfor.
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.
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Find nyhedsbreve og informationer om næste skoleår på skolens hjemmeside under menupunktet ”Nyhedsbreve”
www.blaabjergfriskole.dk

