Stausø d. 17. juni 2016

Nyhedsbrev uge 24
Afslutningsfest onsdag d. 22. juni kl. 17.00 for alle børn og forældre
Afslutningsfesten starter i Oasen med grill og fællesspisning. Skolen inviterer på grillede pølser, salat og
brød. Øl og sodavand kan købes. I tilfælde af dårligt vejr flytter vi indenfor, og grillen vil stå i skolegården.
Familierne skal selv medbringe evt. tæppe.
Den mere højtidelige del med sange, taler og overrækkelse af afgangsbeviser og udtalelser foregår i
biblioteket.
Program for aftenen:
17.00: Grillen tændes i Oasen.
19:00: Samling i biblioteket.
Aftenen slutter ca. 20.00.
Tirsdag d. 21. juni er idrætsdag
Idrætsdagen foregår omkring skolen, hvor der vil være forskellige poster/aktiviteter. Skoledagen slutter kl.
13.25 for alle elever, hvorefter Blåbjergbussen kører. Det er vigtigt med praktisk tøj og en god stor
madpakke.

Torsdag d. 23. juni – rengørings- og naturdag
7. - 9. klasse rydder op på skolen.
Bg. – 6. klasse skal på tur. Vi kører til Ballonparken i Vrøgum lige efter morgensamling og har forskellige
aktiviteter i området. Derfor er det vigtigt med praktisk tøj/fodtøj og en god, stor madpakke – lad
skoletasken blive hjemme. Vi er tilbage på skolen kl. 13.25, hvorefter Blåbjergbussen kører.

Sidste skoledag for alle elever – fredag d. 24. juni
Sidste skoledag for alle elever er fredag d. 24. juni. Dagen slutter kl. 13.25 og bussen kører hjem herefter.
Program for dagen:
1. lektion: Klassens time.
2. og 3. lektion: 8. + 9. sørger for underholdning.
4. lektion: Fælles afsked og sang.

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

Husk ansøgning om befordring og indmeldelse SFO
Husk at indsende Befordringsansøgning og Indmeldelse til SFO senest på torsdag d. 23. juni. Klik herunder
for at skema hente.
Skema til ansøgning om befordring
Indmeldelsesskema SFO

Orientering om næste skoleår
Vi fastholder den struktur, som vi har haft sidste skoleår, idet strukturen fungerer godt. Derfor vil det
følgende sikkert være bekendt for jer.
Klasser og klasselærere:
Begynderklassen:
1.-2. klasse:
3.-4. klasse:
5. klasse:
6. klasse:
7. klasse:
8.-9. klasse:

Birthe Linding
Line Kjems
Johanne Ringgaard
Lisbeth Hjordy Hansen
Lene Barslund Højris
Klaus Agerbo
Kåre Holmgaard

Vi fastholder opdeling i en ”yngste gruppe” bestående af begynder- til 4. klasse og en ”ældste gruppe”
bestående af 5.-9. klasse. Lærerne er hver i sær tilknyttet en af grupperne, og det lærerteam der er omkring
gruppen, og den enkelte lærer ligger langt den største del af sine undervisningstimer i den gruppe han/hun
er tilknyttet, hvis ikke alle timer.
Dansk læses af klasselæreren for eleverne i yngstegruppen. I ældste gruppen niveaudeles eleverne i tre
niveauer, som I år.
Matematik vil, som i dette skoleår, blive afviklet på niveaudelte hold, for alle elever på nær
begynderklassen, som får deres eget hold. Det samme vil gælde for engelsk for eleverne i ældstegruppen.
På personalesiden tager vi afsked med Line Bregnhøj-Olesen, som skal tilbage til Den Frie Lærerskole og
gøre sin uddannelse færdig.
Kia Kragh fastansættes i en stilling som skolepædagog og Line Kjems ansættelsesgrad øges til fuld tid.
Skemaet for det næste skoleår udsendes med dette nyhedsbrev.

Træf
Så er det snart tid for skoleårets sidste træf inden sommerferien. Vi mødes i kælderen på skolen, hvor vi
snakker og fordeler opgaverne. Hvis man ikke har deltaget i de tidligere træf, så er man sat på en af de to
sidste træf, som oplistes herefter.

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

Træf tirsdag d. 21.6.2016 kl. 8.30-12.00
Heidi H Ingvartsen, Bente og Andreas Kristensen, Ute Lehmann og Gerd Gøtschmann, Lotte og Martin
Folmer (rengøring mm. I faglokaler ). Der vil være kaffe med brød.
Lørdags træf d. 25.6.2016 kl. 8.30-12.00
Der vil være vand/øl og kaffe i løbet af formiddagen og kl. 12.00 er der lasagne.
Hoved rengøring Skolen, SFO, Børnehave og bus.
Jette Derdau og Finn Andersen ( Lasagne ). Annemette og Casper Rosendahl, Yohana Bastidas og Klaus
Makkonen, Randi og Christian Kirchheiner, Mette Rousing og Sune S Hansen, Danie og Søren H Rasmussen,
Annette og Claus Pagaard, Birgitte Davidsen og Morten Lauritsen, Trine Jeppesen og Erik Ludvigsen, Diana R
og Bjarke Holtzmann, Charlotte og Anders Kristensen, Lisbeth og Peter Hansen, Anette og Søren Madsen,
Susanne og Martin Neubert, Vicky og Martin Holberg. Britta Merete og Thomas S Mortensen, Pia og Bjarne
Kargo, Tina Christensen og Rune Andersen, Lone E og Kim M Christensen, Solveig og Ejner Sørensen,
Natashja Olsen og Michael M Lundby, Heidi Jørgensen, Heidi og Uffe Larsen, Veronica og Robert M
Cojocaru, Vibeke Madsen og Morten Krogh, Anne-Mette og Jens Kristiansen, Karina Maria og David
Etzerodt, Jette og Carsten Simonsen, Sylvia og Michael Pek, Berit Nielsen og Allan Krogh.
Træf hilsen Klaus
Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

VAKS – Aktiviteter for børn i sommerferien
VAKS progammet til skolebørnene i sommerferien kan ses ved at følge dette link. Klik her

Kalender
21. juni:
21. juni:
22. juni:
23. juni:
24. juni:
25. juni:
11. august:

Idrætsdag
Træf 8.30 – 12.00
Afslutningsfest kl. 17.00 – ca. 20.00 i Oasen.
Naturdag beg. – 6. klasse. Rengøring 7. – 9. klasse
Sidste skoledag for alle elever
Træf 8.30 – 12.00
Første skoledag efter sommerferien
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