Stausø d. 18. marts 2016

Nyhedsbrev uge 11
Skolens generalforsamling med indledende suppearrangement
Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 6. april kl. 19.00 i skolens bibliotek. Indkaldelse udsendes særskilt,
og den kan ses på skolens hjemmeside under Skolen/Nyhedsbreve.
Inden Generalforsamlingen bydes på suppe. Jan Haarsma og Stanley Johansen tryller med råvarerne. Gå
ikke glip af denne gastronomiske oplevelse.
Husk tilmelding til arbejdsgrupper – som er på vej
Arbejdsgrupperne er endnu ikke dannet. Ved tilmelding tilkendegiver I, hvor I kunne tænke jer at yde en
indsats. Der er ikke fastsat nogen mødedatoer endnu. Det sker i samarbejde med grupperne, når de er
dannet. Herefter bliver indholdet i grupperne fastlagt i samarbejde med skolen.
Tilmelding sker ved at svare på mail udsendt tidligere i denne uge. Kan også ses på Yammer:
ForældreConnect/All Network/Files (files finder man i den blå bjælke med billede af et højhus og navnet
”All Network”), eller ved at finde beskeden i Yammer, hvor den var vedhæftet.
Pædagogisk dag
Hvis det er muligt vil lærerne afholde pædagogisk dag fredag d. 20. maj. Vi søger derfor forældre, som har
tid og lyst til at tage med børnene med på en rigtig fornøjelig ekskursion. Måske til en af landets nye
oplevelsesparker. Har du/I tid og lyst, så send venligst besked på skolen@bfri.dk.
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.
God påske!
Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Find nyhedsbreve og informationer om næste skoleår på skolens hjemmeside under menupunktet ”Nyhedsbreve”
www.blaabjergfriskole.dk

Kalender
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:

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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