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Kære alle – Tak
Tak for skoleåret der er gået. Tak til alle der deltog og var med til at gøre vores skoleafslutning til en
rigtig festlig begivenhed. Stor tak til Jer, som hjalp med det praktiske i forbindelse med arrangementet,
eller som har hjulpet med forskellige ting i løbet af året.

Nyt om næste skoleår
Vi har ansættelsessamtaler på tirsdag d. 27. juni. Herefter vil vi lave fagfordeling og skema for næste
skoleår. Skemaet må I derfor have til gode. En ændring bliver at undervisningen fortsætter til kl. 14.35
om fredagen for 7. og 8. klasse, da vi er nødt til at give dem en lektion ekstra om ugen i kulturfag. Vores
skema er stadig ”klemt inde” mellem de offentlige busser, og det er den bedste måde, som vi kan løse
udfordringen på.
Bussens køreplan fortsætter som hidtil med den eneste ændring, at hjemturen starter 14.35 alle dage.
Bor man omkring Nørre Nebel eller Lunde kan man overveje, om det kan være en fordel at tage offentlig
bus om morgenen. F.eks. er der fra Nørre Nebel Station er en afgang kl. 7.56, som er ved skolen kl. 8.33,
dog med skift i Lønnestak.
84 elever er klar til start efter sommerferien. En har været på besøg og starter måske også. Vi håber på
en lille elevfremgang på trods af, at vi ikke har nogen 9. klasse næste år. Vi håber også meget på at
være tilbage med en 9. klasse i skoleåret 2018-19. Næste skoleårs 8. klasse er på 13 elever, så der er
begrundet håb.

Husk ansøgning om befordring og indmeldelse SFO
Husk at indsende ”Befordringsansøgning” og ”Indmeldelse til SFO” senest på tirsdag d. 27. juni, hvis I
skal benytte bus og/eller SFO. Klik på link herunder for at skema hente.

Vedr. SFO. Børn der allerede benytter SF O betragter vi som indmeldte næste skoleår, med mindre at de
udmeldes inden sommerferien, uanset hvilken klasse de går i.
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Vedr. Befordring. Nye elever skal tilmelde sig. Der skal ansøges om befordring. Hvis man benytter
offentlig transport betaler eleverne med personligt rejsekort, og vi refunderer udgifterne, når I indsender
bilag, hvis I har fået godkendt befordringsansøgningen. I skal indsende, når saldoen når 300 kr.
Det koster 500 kr. pr. elev pr. år uanset om man benytter offentlig transport eller kører med skolens bus.
De opkræves med skolepengene for oktober.

Skema til ansøgning om befordring

Indmeldelsesskema SFO

Træf
Lørdag d. 24.6. 2017. kl. 9.00 - 12.00 (med efterfølgende lasagne)
Birgitte Davidsen og Morten Lauritsen, Trine R Jeppesen og Erik Ludvigsen, Rikke og Andy Christensen,
Lisbeth og Peter Hansen, Yohanna V Bastidas og Klaus Makkonen, Anette og Søren Madsen, Mette og
Sune Sandvang, Sandie og Lars Jensen, Annemette og Casper Rosendahl, Anne-Mette og Jens
Kristiansen, Sylvia og Michael Pek, Karina Maria og David Etzerodt, Ester og Claus Jensen, Karen
Bondrup Qvistgaard, Diana og Bjarke Holtzmann, Charlotte og Anders Kristensen, Pia og Bjarne Kargo,
Vicky Nielsen og Martin Holberg, Dinnie og Søren Rasmussen, Susan og Mikkel Pedersen, Tina
Christensen og Rune Andersen, Birgitte Andersen og Johnny Christensen, Jette Derdau og Finn
Andersen(lasagne).

Vi tager alle på lejrskoler i uge 36.
Vi er meget glade for den betydning vores årlige lejrskoler har for skolen og fællesskabet i klasserne.
Derfor har vi besluttet at flytte lejrskolerne fra foråret til efteråret. I det kommende skoleår tager alle
klasserne på lejrskole i uge 36. Samtidig hæver vi priserne en lille smule. De har været uændret i en del
år. I kan læse mere detaljeret herunder.
Lejrskole – bg.-4. klasse:
I år går lejrturen til Dejbjerggården, som er en FDF-spejderhytte – beliggende lidt nord for Skjern. Vi skal
afsted den 6.-8. september (onsdag, torsdag og fredag). Vi er i gang med planlægningen – og glæder os
til turen – sammen med de yngste elever  Det koster 200 kr. pr. elev, som opkræves med
skolepengene i september.
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Lejrskole 5.-7. klasse
Kommende lejrskole går for 5.-7. klasses vedkommende til Møgelø. Møgelø ligger i det midtjyske
søområde i Julsø, nedenfor Himmelbjerget, og som navnet siger er det en ø. Møgelø betyder "Store Ø"
og den har et areal på ca. 28 tdr. land. Indholdet på lejrskolen vil være et tilpas miks af natur og kultur.
Det koster 600 kr. pr. elev, som opkræves med skolepengene i september.
Lejrskole 8. klasse
Turen går til Prag, hovedstaden i Tjekkiet. Vi er afsted fra mandag d. 4. september til fredag d. 8.
september. Turens indhold skal eleverne være med til at planlægge i starten af det næste skoleår. Det
koster 1200 kr. pr. elev, som opkræves med skolepengene i september.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer

Med venlig hilsen
personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
14. august:

Første skoledag efter sommerferien. 1. -9. klasse møder fra 8.35 til 13.25
Begynderklassen møder kl. 12.00

23. august:

Bestyrelsesmøde kl. 19.00

31. august og

Fagfordybelse 5.-9. klasse

1. september:
4.-5. september:

Fagfordybelse beg.-4. klasse

4. - 8. september:

Lejrskole for 8. klasse.

5. – 8. september:

Lejrskole for 5. – 7. klasse

6. – 8. september:

Lejrskole for beg. – 4. klasse

13. september:

Erhvervsskolernes dag for 8. klasse

25. – 29. september:

Fællesuge

9. – 11. oktober:

Fagfordybelse 5.-9. klasse

13. oktober:

Motionsdag
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