Stausø d. 2. september 2016

Nyhedsbrev for uge 35
Forældremøde for 5.-9. klasse d. 13. september
Ælstegruppens forældremøde afvikles efter følgende plan. Bemærk: Forældre til børn i 5. og 6. klasse, som
ikke har børn i 7.-9. klasse, møder først kl. 19.30, og at 8. og 9. klasses forældre mødes med UU-vejleder kl.
20.00.
18.30

7. klasse, KA og FB

8. og 9. klasse, KH og LH

19.30

Alle Dansk-hold. LH, LB, KA – præsentation af årsplan og metoder

19.45

Alle Matematik-hold. LB, FB, KH - præsentation af årsplan og metoder

20.00

5. klasse LH og KA
6. klasse LB og FB
UU-vejleder mødes med 8. og 9. klasse

21.00

Tak for i aften
Der vil være kaffe, te og vand på gangen.

Åben landbrug
Søndag den 18. september er der Åben landbrug ved Torben Kragh, Over Fiddevej 33, Henne.
7.-9. klasse vil skabe en cafe og aktiviteter, som vil foregå i løbet af dagen. Vi opfordre til at eleverne fra 7.9. klasse deltager i løbet af dagen, og vi ønsker en tilbagemelding fra eleverne om de deltager, så vi har
mulighed for at fordele arbejdskræfterne. Tilbagemeldingerne sendes til Kåre eller Kia via Yammer.
Ønsker man som forældre, fra alle klassetrin, at hjælpe i løbet af dagen skal man tage kontakt til Charlotte
Kristensen eller Rikke Christensen.
Vi ønsker bl.a. at lave et bål på dagen, hvor der kan laves snobrød. Til dette søger vi forældre til at lave en
portion snobrødsdej, hvis I vil hjælpe med dette så kontakt Kåre eller Kia senest onsdag den 14. september.

Medarbejdersituationen
Birthe K. Linding har valgt at opsige sin stilling hos os. Hun fratræder ved udgangen af september måned.
Birthe er daglig leder af børnehaven og skolens børnehaveklasselærer.
Klaus Agerbo er hårdt ramt af sygdom, og det er tvivlsomt, at han bliver i stand til at varetage sit skema i
dette skoleår. Han har primært de ældste elever og er den der vedligeholder computere og tablets på
skolen.
Vi arbejder på at håndtere disse udfordringer og på at finde holdbare løsninger snarest muligt.
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Træf
Hvert skoleår deltager alle familier i ét træf, hvor der arbejdes med praktiske ting omkring skole og
børnehave: Rengøring, vedligehold af bygninger og udearealer m.v. Det er alt sammen med til at sikre at vi
har en velholdt og velfungerende skole og børnehave. Træffene i dette skoleår kommer til at ligge på
nedenstående tidspunkter. I får hermed muligheden for at meddele tilbage til pedel Klaus Sørensen,
hvornår I ønsker at deltage. Hvis man ikke svarer tilbage, så sætter Klaus jer på til et tidspunkt.
Træffene er ikke kun arbejde, men meget hyggelige sociale arrangementer, hvor forældre og børn er
sammen og møder andre familier. Der er altid gode pauser 
 Lørdag d. 17.09.2016. kl. 08.30-12.00.
 Lørdag d. 12.11.2016. kl. 08.30-12.00.
 Lørdag d. 25.03.2017. kl. 08.30-12.00.
 Tirsdag d. 20.06.2017. kl. 08.35-12.00.
 Lørdag d. 24.06.2017. kl. 08.30-12.00 (med efterfølgende lasagne).
 Hjælpe en hverdag.
Tilbagemelding til klau0243@bfri.dk eller sms til 30706854 senest d. 7. september. Herefter udsendes
planen fredag d. 9. september med nyhedsbrevet.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Kalender
8.-9. september:
13. september:
15. september:
17. september:
21.-23. september:
3. oktober:
14. oktober:
15.- 23. oktober:

Starttur for 5. – 9. klasse
Forældremøde for 5.-9. klasse fra 18.30-21.00
Erhvervsuddannelsernes Dag for 8. klasse
Træf
Fagfordybelsesdage for 5.-9. klasse
Dialogmøde
Skolernes motionsdag. I Mejls.
Efterårsferie.
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