Stausø d. 4. maj 2016

Nyhedsbrev uge 18
Velkommen til ny elev
Vi byder velkommen til Jack, som er starter i 3. klasse på mandag. Tag godt imod ham og hans familie.

Dialogmøde
Torsdag d. 12. maj afholder vi det næste dialog møde fra 18.30 – 22.00. Program er udsendt sammen med
dette nyhedsbrev.
Skriftlige prøver
Der er fortsat skriftlige prøver i uge 19 jf. særskema vedhæftet nyhedsbrevet.

SFO – Giv besked om behov for SFO i sommerferien
Vi ved godt der er længe til sommerferien, men personalet skal planlægge deres ferie.
Derfor er det vigtigt, at vi ved, hvor mange børn vi har. Der er lukket i børnehave og SFO i uge 29 og 30.
Giv besked snarest mulig og allersenest d. 9 maj.
Husk der er lukket fredag d. 6 maj.
Børnemusikfestival
Er der nogle forældre, som vil bage kage til musikfestival i Outrup d. 27 maj, så kom ind i SFO og få en
foliebakke med hjem.
Afslutningsfesten
Afslutningsfesten er festen, hvor alle skolens børn, forældre og ansatte fejrer afslutningen af dette skoleår
og de unge fra 8. og 9. klasse, som forlader skolen. Afslutningsfesten flyttes fra d. 23. juni til d. 22. juni.
Festen holdes fra kl. 17.00 – ca. 20.00.

Pædagogisk dag – eleverne på tur
Lærerne afholder pædagogisk dag fredag d. 20. maj. En flok forældre tager børnene med til WOW-Park (klik
på navnet og oplev parken på nettet). Program følger på næste side
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Find nyhedsbreve og informationer om næste skoleår på skolens hjemmeside under menupunktet ”Nyhedsbreve”
www.blaabjergfriskole.dk

Program for turen til WOW-Park
8.35:
Afgang fra Blåbjerg Friskole. Mød i god tid forinden.
9.30:
WOW-Park.
12.30:
Afgang mod skolen.
12.20:
Ankomst til skolen, evt. omstigning til bus for enkelte elever.
13.25
Bussen kører den normale rute.
Husk påklædning efter verjsforhold plus en lille rygsæk med stor madpakke og drikke. Lommepenge er ikke
nødvendig, da der ikke er de store muligheder for at købe slik og lignende i parken.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Kalender
2. – 17. maj:
12. maj:
13. maj:
20. maj:
24. – 27. maj:
6. – 8. juni:
21. juni:
21. juni:
22. juni:
23. juni:
25. juni:

Skriftlige prøver
Dialogmøde
Elevrådsfester
Pædagogisk dag
Lejrskole 5. – 7. klasse
Job og uddannelsesdage
Idrætsdag
Træf
Afslutningsfest kl. 17.00 – ca. 20.00 i Oasen.
Naturdag beg. – 6. klasse. Rengøring 7. – 9. klasse
Træf
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