Stausø d. 16. september 2016

Nyhedsbrev for uge 37
Café til Åbent Landbrug – vort første større inovationsprojekt
7.-9. klasse byder, sammen med flere forældre, velkommen på cafe. Her kan man købe kaffe, kage, ristede
pølser mm. Cafeen byder også på forskellige aktiviteter for børn og voksne. Det sker søndag den 18.
september, når der er Åbent Landbrug ved Tove og Torben Kragh, Over Fiddevej 33, Henne. Kl. 10 – 16.
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.
Fagfordybelse onsdag til fredag i uge 38
5.-6. klasse skal arbejde med eksperimeltel matematik med elementer af natur og teknik sammen med
Lisbeth og Frands.
7.-8.-9. klasse vil opleve et tværfagligt forløb i engelsk og kulturfag. Vi har valgt at eleverne skal arbejde
med The Commonwealth of Nations, også på dansk kaldet det britiske statssamfund, som er en
sammenslutning af lande som har haft eller stadig har forbindelse til det engelske imperium. Der bliver
mulighed for at dykke ned i de enkelte landes historie, kultur og samfundsforhold og opgaven skal munde
ud i en cafe om fredagen, hvor de enkelte grupper vil kunne fremvise deres produkt/emne for hinanden
Dialogmøde
Husk at tilmelde jer dialogmødet d. 3. oktober. Invitationerne er udsendt tidligere på Yammer, og er også
vedhæftet dette nyhedsbrev. Tilmelding på Yammer med oplysning om hvem der deltager, eller ved at
sende en mail til skolen@bfri.dk. Hvis tilmelding sker via mail, så skriv venligst Dialogmøde i emnefeltet og
oplys hvem, der deltager i mødet.
Medlemmer af arbejdsgrupper og bestyrelsen bedes også tilmelde sig.
Tilmelding senest mandag d. 26. september.
Computerspillet GTA er ikke for børn!
GTA er et spil, hvor man får point når man dræber, voldtager, røver – altså opfører sig som et farligt og
ondt menneske. Dette spil er for voksne. Børn bør ikke spille det. Fra skolens side bekymrer det os. - Hvad
gør det ved børn, når de oplever at blive belønnet for at dræbe og voldtage? Følg dette link for at læse,
hvad et af de mennesker, der har været med til at lave programmet, siger om dette. Klik her
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Ny busrute
Busruten vil fremover køre over Billum. Desuden er det tid til, at vende ruten, så det ikke altid er de samme
børn, der skal have den lange tur hjem. Derfor ny køreplan som medsendes nyhedsbrevet.

Nyt fra Blåbjerg Familie Motion.
Husk at opstart af multibold og gymnastik er på mandag.
Tirsdag starter volleyball kl. 19.00.
MØD OP FRA START

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Kalender
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

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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