Stausø d. 11. marts 2016

Nyhedsbrev uge 10
Besøg af "Rollemodeller" i 8.klasse
Mandag i 3. + 4. time får 8. klasse besøg af "Projekt Rollemodeller" og Hans Kjær fra Varde kommune. To
unge, med anden etnisk baggrund, kommer og fortæller om det at komme fra en anden kultur og om at
vælge og gå på en ungdomsuddannelse.
UU-vejleder onsdag i 8. klasse
Anna-Lise Svane kommer onsdag i idrætstimen for at forberede eleverne til Introforløb(Brobygning) i uge
14.
Nyt intra - Yammer
Fra 1. april kommer kommunikationen(mail og beskeder) mellem skole og hjemmene til udelukkende at
foregå på Yammer og mails fra eDuration 365. Fredagsbrevet udsendes fra da af ikke længere på mail til
forældregruppen. Medlemmer af skolekreds og andre interesserede vil fortsat få fredagsbrevet pr. mail.
Med tiden vil fredagsbrevet dog undergå en forandring.
Hvis der er forældre, som ikke allerede har oprette sig som bruger på vores nye intranet, så skal vi venligst
bede jer gøre det snarest! Søndag d. 21. eller mandag d. 22. februar skulle I have modtaget flere mails fra
yammer@yammer.com. I skal åbne en af disse mails og oprette jer. Hvis I har problemer med systemet, så
ring eller skriv.
Blåbjerg Familie Motion
Det er sidste gang i næste uge med multibold og gymnastik.
Generalforsamling i afholdes onsdag d. 16. marts kl. 19.00. Vi mødes på Blåbjerg Friskole i indgangen til
hallen.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

∙∙∙
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Kalender
14. marts:
19.-28. marts:
31. marts
4. -5. april:
6. april:
11. - 15. april:
22. april:
2. – 4. maj:
2. – 17. maj:
12. maj:
20. maj:
24. – 27. maj:
6. – 8. juni:
21. juni:
21. juni:
23. juni:
25. juni:

8. klasse får besøg af 2 rollemodeller
Påskeferie
7. klasse deltager, sammen med Thue Raakjær Jensen, i rollespillet ”Luthers Nøgle”
Fagfordybelsesdage
Introkurser 8. klasse
Generalforsamling. Indledes med Suppespisning kl. 18. Generalforsamling kl. 19
Lejrskole 8.-9. klasse
Store bededag
Lejrskole beg. – 4. klasse
Skriftlige prøver
Dialogmøde
Pædagogisk dag
Lejrskole 5. – 7. klasse
Job og uddannelsesdage
Idrætsdag
Træf
Naturdag beg. – 6. klasse. Rengøring 7. – 9. klasse
Træf
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