Stausø d. 15. januar 2016

Nyhedsbrev uge 2
Velkommen til ny elev
Vi byder velkommen til Ninna, som starter i 5. klasse på mandag.

Læsedage for bg.-6. klasse
Traditionen tro har vi læsedage i uge 3. I år er det 3 dage - onsdag, torsdag og fredag. Vi læser - og får læst
op, vi laver boganmeldelser og fordyber os i gode historier. Børnene skal medbringe madpakke, penalhus
og nogle gode bøger (vi har flere bogkasser på skolen) - og gerne høretelefoner til lydbøger. Yderligere info
vedhæftes nyhedsbrevet.
Der er også læsemarathon for 4., 5. og 6. klasse. De har fået sedler med hjem i dag og sendes også via mail.
Husk tilbagemeldinger...
Vi glæder os alle til nogle gode læsedage.

Projektuge for 7. – 9. klasse
Ugens overordnede tema er Naturvidenskab. Grupperne har valgt emner, der dækker fagene biologi,
geografi, fysik og kemi. Eleverne skal være klar til mandag og bruge tid til ”lektier ” hjemme hver dag. Vi
frabeder os meget tandlæge- og lægebesøg i skoletiden, da det påvirker gruppernes arbejde.
7. klasse skal til ”præst” onsdag som normalt.
Fredag har vi fremlæggelser, hvor man er velkommen.

Dansk Friskoleforening inviterer til dialogmøder
Jf. medsendte invitation, så arrangerer Dansk Friskoleforening dialogmøder om friskolernes bidrag til
samfundet. Frands og evt. flere deltager i mødet i Odense, som er fra 17.00 til 20.00 d. 4. februar. Ved
interesse, så send en mail til skolen@bfri.dk så kan vi aftale samkørsel. Afgang fra friskolen 14.45.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

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

Kalender
18.-22. januar:
20.-22. januar:
4. -5. februar:
13.-21. februar:
22.-26. februar:
26. februar:
2.-4. marts:
10. marts:
19.-28. marts:
4. -5. april:
6. april:
11.-15. april:

Projektuge 7.-9. klasse
Læsedage for begynder til 6. klasse
Læsemarathon for 4.-6. klasse fra torsdag til fredag
Fagfordybelsesdage
Vinterferie
Gymnastikuge
Gymnastikopvisning fra 18.30 – 21.15
Fagfordybelsesdage
Bestyrelsesmøde
Påskeferie
Fagfordybelsesdage
Introkurser 8. klasse
Generalforsamling. Indledes med Suppespisning kl. 18. Generalforsamling kl. 19.
Lejrskole 8.-9. klasse.
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Find nyhedsbreve og informationer om næste skoleår på skolens hjemmeside under menupunktet ”Nyhedsbreve”
www.blaabjergfriskole.dk

