Stausø d. 20. maj 2016

Nyhedsbrev uge 20
Praktik
Det ser ud til, at det vil lykkes os at sende de ældste elever ud i praktik. Vi har mødt en fantastisk velvilje i
lokalområdet, hvor mange har tilkendegivet, at de vil tage imod praktikanter.
Der er også forældre, der har meldt sig. Tak. Vi vil stadig gerne have flere pladser i "job-banken," så
eleverne kan få lov at vælge og komme ud til noget, som de finder interessant.
Hvis nogle forældre skulle have mulighed for at hjælpe os lærere med at få fragtet nogle elever rundt, hører
vi rigtig gerne fra jer. Det er også en stor hjælp, hvis I har mulighed for at fragte egne børn til og fra
praktikpladsen.
Giv besked til Lene2042@bfri.dk
Når pladserne er fordelt, vil I høre nærmere om mødetid, krav osv.
Man skal være forberedt på, at nogle pladser også er med weekend og aftenarbejde, og så har eleverne fri
om dagen.

Børnemusikfestival
27. maj er der Børnemusikfestival i anlægget i Outrup. For at se program for dagen klik på dette link.
Børnehavens børn og skolebørnene fra begynder- til 4. klasse skal på scenen og synge de sange, som de har
øvet i musiktimerne. Hvis et barn ikke kan deltage, bedes forældrene give besked inden d. 23. maj.
Skolens sminkebod bemandes med elever fra de ældre klasser.
Vi mangler hjælp til at udlevere pølsehorn til de optrædende og til at stå vagt ved søen. Kom og skriv jer på
listen i SFO’en.

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
24. – 27. maj:
27. maj:
6. – 8. juni:
21. juni:
21. juni:
22. juni:
23. juni:
25. juni:

Lejrskole 5. – 7. klasse
Børnemusikfestival i anlægget i Outrup
Job- og uddannelsesdage
Idrætsdag
Træf
Afslutningsfest kl. 17.00 – ca. 20.00 i Oasen.
Naturdag beg. – 6. klasse. Rengøring 7. – 9. klasse
Træf

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

