Stausø d. 9. september 2016

Nyhedsbrev for uge 36
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.

Træf - lørdag d.17.09. 2016. kl. 9.00 - 12.00
Iben og Asger Lundby, Kristine og Søren Madsen, Vibeke og Christian Knudsborg, Mette og Jan Mackeprang,
Annette og Flemming Kristensen, Petra og Jan Van Zetten, Anja og Peter Jochumsen, Gitte og Thomas Høj.
Hvis man bliver forhindret i at deltage, skal man bytte med en anden familie, så vi kan nå alle opgaverne.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

∙∙∙
Find nyhedsbreve under menupunktet ”Nyhedsbreve” på
www.blaabjergfriskole.dk

Kalender
13. september:
15. september:
17. september:
21.-23. september:
3. oktober:
14. oktober:
15.- 23. oktober:
25. oktober:
26. oktober:
31. oktober - 4. november:
4. november:
8. november:
12. november:
14. - 16. november:
6. november
21. november

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.
Skole- hjemsamtaler 5. - 9. klasse
Konfirmandundervisningen starter
Teateruge
Skolefest med teaterforestilling
Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00
Træf kl. 8.30 - 12.00
Fagfordybelse
Skole- hjemsamtaler 5. - 9. klasse
Skole- hjemsamtaler 5. - 9. klasse
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