Stausø d. 1. april 2016

Nyhedsbrev uge 13
Fagfordybelsesdage 4. og 5. april
Begynder – 4. klasse
Mandag og tirsdag skyder vi i gang til årets lejrskole. Igennem fagene dansk, historie og billedkunst skal
eleverne gennemgå 3 værksteder med temaerne: ”Odense/Den Fynsk Landsby”, ”HC. Andersen” og
”Zoologisk have”.
5. – 6. klasse
Arbejder med jernalder. Mandag er der forskellige aktiviteter og faglig læsning, så vi er rigtig kloge på
emnet, når vi tirsdag d. 5.4. drager til Dejbjerg Jernalder. Vi skal være der det meste af dagen, og vi kører
frem og tilbage med Klaus' bus. Denne dag skal man huske praktisk tøj efter vejret, da vi skal være meget
ude, og tøj der må blive beskidt. Desuden slipper i denne dag for at have madpakker med, da vi får mad
deroppe. Men det er en rigtig god ide, at have en drikkedunk med.
7. – 9. klasse
Vi har fagene valgfag og engelsk. Det emne vi skal arbejde med er Silicon Valley i USA.

Skolens generalforsamling med indledende suppearrangement
Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 6. april kl. 19.00 i skolens bibliotek.
Kl. 18.00 - inden Generalforsamlingen - bydes på suppe.

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.

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

Pædagogisk dag – hjælp søges – god oplevelse tilbydes
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.

Skole-hjem samtaler i yngste gruppen
Forårets skole-hjem samtaler står for døren. Sæt kryds i kalenderen og se tidsskema på Yammer.
Begynder klasse 11. april
1.-2. klasse 14. april
3.-4. klasse 12.-13. april

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Kalender
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:

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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