Stausø d. 3. juni 2016

Nyhedsbrev uge 22
Job- og uddannelsesdage for begynder—4. klasse
Mandag, tirsdag og onsdag har vi job- og uddannelsesdage i hele yngstegruppen. Mandag får vi bl.a. besøg
af Christian Knudsborg og en prof. håndboldspiller. De kommer og fortæller om deres anderledes erhverv.
Tirsdag er alle klasserne sammen med deres klasselærer. Onsdag skal vi alle på gårdbesøg. Vi skal besøge
Else, så husk turtaske med en god madpakke og drikkedunk.

Virksomhedsbesøg 3. - 4. klasse
På tirsdag skal 3.-4. klasse besøge Bjarke Holzmann – Ravhuset. Vi går fra skolen umiddelbart efter
morgensang. Husk – praktisk tøj og fodtøj.
Praktik 5. - 8. klasse
Vi håber, at eleverne får nogle gode praktikdage. I løbet af de to dage får de besøg af en lærer. Det er
skønt, at så mange forældre kan hjælpe med at køre, så kan vi få kabalen til at gå op. Tak.
Onsdag skal eleverne lave skriftlig fremstilling om praktikken. 7. og 8. klasse skal også have idræt om
onsdagen.

Afslutningsfest onsdag d. 22. juni kl. 17.00 for alle børn og forældre
Afslutningsfesten starter i Oasen med grill og fællesspisning. Skolen inviterer på grillede pølser, salat og
brød. Øl og sodavand kan købes. I tilfælde af dårligt vejr flytter vi indenfor, og grillen vil stå i skolegården.
Familierne skal selv medbringe evt. tæppe.
Den mere højtidelige del med sange, taler og overrækkelse af afgangsbeviser og udtalelser foregår i
biblioteket.
Program for aftenen:
17.00: Grillen tændes i Oasen.
19:00: Samling i biblioteket.
Aftenen slutter ca. 20.00.
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Sidste skoledag for alle elever – fredag d. 24. juni
Sidste skoledag for alle elever er fredag d. 24. juni. Dagen slutter kl. 13.25 og bussen kører hjem herefter.
Program for dagen:
1. lektion: Klassens time.
2. og 3. lektion: 8. + 9. sørger for underholdning.
4. lektion: Fælles afsked og sang.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Spørgeskemaundersøgelse fra Friskoleforeningen

Verdens bedste friskolemedie – vi har brug for dit input!
Friskolebladet har i over 100 år leveret nyheder, indblik
og reportager til friskoleverdenen.
Med denne undersøgelse ønsker vi at finjustere bladets indhold og form, så du som friskolemenneske får
det talerør og den information, du har brug for!
Jamen, jeg kender ikke bladet, vi får det ikke på min friskole?
Så er undersøgelsen alligevel aktuel for dig!
Og det tager kun 5 minutter.
Brug dette link: https://da.surveymonkey.com/r/friskolebladet
Undersøgelsen kører frem til d. 10. juni.
Spørgsmål kan stilles til freelancekonsulent for Dansk Friskoleforening – Per Ølholm, ff@mediekontakten.dk
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Kalender
6. – 8. juni:
21. juni:
21. juni:
22. juni:
23. juni:
25. juni:

Job- og uddannelsesdage
Idrætsdag
Træf 8.30 – 12.00
Afslutningsfest kl. 17.00 – ca. 20.00 i Oasen.
Naturdag beg. – 6. klasse. Rengøring 7. – 9. klasse
Træf 8.30 – 12.00
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