Stausø d. 26 august 2016

Nyhedsbrev for uge 34
Forældremøde for 5.-9. klasse
Ælstegruppens forældremøde afvikles efter følgende plan. Bemærk: Forældre til børn i 5. og 6. klasse, som
ikke har børn i 7.-9. klasse, møder først kl. 19.30, og at 8. og 9. klasses forældre mødes med UU-vejleder kl.
20.00.
18.30

7. klasse, KA og FB

8. og 9. klasse, KH og LH

19.30

Alle Dansk-hold. LH, LB, KA – præsentation af årsplan og metoder

19.45

Alle Matematik-hold. LB, FB, KH - præsentation af årsplan og metoder

20.00

5. klasse LH og KA
6. klasse LB og FB
UU-vejleder mødes med 8. og 9. klasse

21.00

Tak for i aften
Der vil være kaffe, te og vand på gangen.

Befordring i skoleåret
Alle børn kan benytte skolens bus uanset km-afstand til skolen. Det koster 500 kr. pr. barn i dette skoleår.
Denne ordning melder man sig til ved ansøgning om befordring, som tidligere er udsendt eller ved
henvendelse til kontoret. Ønsker et barn, som ikke er tilmeldt denne ordning, at køre med bussen kan det
ske for 10 kr. pr. tur.
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.

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.

∙∙∙
Find nyhedsbreve under menupunktet ”Nyhedsbreve” på
www.blaabjergfriskole.dk

Træf
Hvert skoleår deltager alle familier i ét træf, hvor der arbejdes med praktiske ting omkring skole og
børnehave: Rengøring, vedligehold af bygninger og udearealer m.v. Det er alt sammen med til at sikre at vi
har en velholdt og velfungerende skole og børnehave. Træffene i dette skoleår kommer til at ligge på
nedenstående tidspunkter. I får hermed muligheden for at meddele tilbage til pedel Klaus Sørensen,
hvornår I ønsker at deltage. Hvis man ikke svarer tilbage, så så sætter Klaus jer på til et tidspunkt.
Træffene er ikke kun arbejde, men meget hyggelige sociale arrangementer, hvor forældre og børn er
sammen og møder andre familier. Der er altid gode pauser 







Lørdag d. 17.09.2016. kl. 08.30-12.00.
Lørdag d. 12.11.2016. kl. 08.30-12.00.
Lørdag d. 25.03.2017. kl. 08.30-12.00.
Tirsdag d. 20.06.2017. kl. 08.35-12.00.
Lørdag d. 24.06.2017. kl. 08.30-12.00 (med efterfølgende lasagne).
Hjælpe en hverdag.

Tilbagemelding til klau0243@bfri.dk eller sms til 30706854 senest d. 7. september. Herefter udsendes
planen fredag d. 9. september med nyhedsbrevet.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

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

Starttur for 5. – 9. klasse
Forældremøde for 5.-9. klasse fra 18.30-21.00
Erhvervsuddannelsernes Dag for 8. klasse
Træf
Fagfordybelsesdage for 5.-9. klasse
Dialogmøde
Træf
Skolernes motionsdag. I Mejls.
Efterårsferie.
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Find nyhedsbreve under menupunktet ”Nyhedsbreve” på
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