Stausø d. 10. juni 2016

Nyhedsbrev uge 23
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.

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.

Træf
Så er det snart tid for skoleårets sidste træf inden sommerferien. Vi mødes i kælderen på skolen, hvor vi
snakker og fordeler opgaverne. Hvis man ikke har deltaget i de tidligere træf, så er man sat på en af de to
sidste træf, som oplistes herefter.
Træf tirsdag d. 21.6.2016 kl. 8.30-12.00
Heidi H Ingvartsen, Bente og Andreas Kristensen, Ute Lehmann og Gerd Gøtschmann, Lotte og Martin
Folmer (rengøring mm. I faglokaler ). Der vil være kaffe med brød.
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Lørdags træf d. 25.6.2016 kl. 8.30-12.00
Der vil være vand/øl og kaffe i løbet af formiddagen og kl. 12.00 er der lasagne.
Hoved rengøring Skolen, SFO, Børnehave og bus.
Jette Derdau og Finn Andersen ( Lasagne ). Annemette og Casper Rosendahl, Yohana Bastidas og Klaus
Makkonen, Randi og Christian Kirchheiner, Mette Rousing og Sune S Hansen, Danie og Søren H Rasmussen,
Annette og Claus Pagaard, Birgitte Davidsen og Morten Lauritsen, Trine Jeppesen og Erik Ludvigsen, Diana R
og Bjarke Holtzmann, Charlotte og Anders Kristensen, Lisbeth og Peter Hansen, Anette og Søren Madsen,
Susanne og Martin Neubert, Vicky og Martin Holberg. Britta Merete og Thomas S Mortensen, Pia og Bjarne
Kargo, Tina Christensen og Rune Andersen, Lone E og Kim M Christensen, Solveig og Ejner Sørensen,
Natashja Olsen og Michael M Lundby, Heidi Jørgensen, Heidi og Uffe Larsen, Veronica og Robert M
Cojocaru, Vibeke Madsen og Morten Krogh, Anne-Mette og Jens Kristiansen, Karina Maria og David
Etzerodt, Jette og Carsten Simonsen, Sylvia og Michael Pek, Berit Nielsen og Allan Krogh.
Træf hilsen Klaus

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
Kalender
21. juni:
21. juni:
22. juni:
23. juni:
24. juni:
25. juni:
11. august:

Idrætsdag
Træf 8.30 – 12.00
Afslutningsfest kl. 17.00 – ca. 20.00 i Oasen.
Naturdag beg. – 6. klasse. Rengøring 7. – 9. klasse
Sidste skoledag for alle elever
Træf 8.30 – 12.00
Første skoledag efter sommerferien

Spørgeskemaundersøgelse
Kære forældre til elever på Blåbjerg Friskole
Vi er tre studerende på Administrationsbachelor-uddannelsen på University College Sjælland, som er ved at
skrive et eksamensprojekt, og skal i den forbindelse lave en spørgeskemaundersøgelse.
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Vi vil gerne undersøge årsagerne til, at stadig flere forældre vælger at sætte deres børn i privatskole frem
for folkeskole
Vi håber, at du vil hjælpe os ved at bruge 10-15 minutter på at udfylde nedenstående spørgeskema.
For at deltage i undersøgelsen skal du klikke på dette link https://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=3F3RTNMLC61P (Svarfrist: søndag den 19. juni 2016)
Deltagelse i undersøgelsen er frivillig. De indsamlede oplysninger behandles fortroligt, og vil kun blive brugt
i forbindelse med vores eksamensopgave.
Der vil være mulighed for at få tilsendt resultaterne af undersøgelsen, men kun i tabelform, så
enkeltpersoner ikke kan genkendes.
Hvis du i øvrigt har spørgsmål, eller vil vide mere om undersøgelsen, er du velkommen til at skrive til os på
en af nedenstående mailadresser:
Susanne Kirkskov: dn14v032@ucsj.dk
Sabrina Jensen: dn15s022@ucsj.dk
Omid Anbi: dn15s021@ucsj.dk
På forhånd tak for din deltagelse.
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