Stausø d. 14. oktober 2016

Nyhedsbrev for uge 41
Fejring af bus
Vi fejrer vores nye bus, når den kører ind i skolegården mandag d. 24. oktober kl. 8.30. Her ankommer
bussen for første gang fuld af elever og med sit nye udseende. I skolegården vil bussen blive modtaget af
børnene fra børnehaven, og sammen går vi alle til morgensang, hvor vi fejrer bussen med sang, tale mm.
I er meget velkommen til at deltage i denne fejring, hvis I har tid og lyst.
Med den nye bus følger større sikkerhed. Herunder er nogle retningslinjer for kørsel med bussen, som I
bedes bakke op omkring og snakke med jeres børn om.
Der er sikkerhedsseler i bussen. Disse skal benyttes under kørsel, og Klaus har instrueret børnene i, hvordan
de skal placere sig i bussen.
Når børnene hentes om morgenen placerer man sig ved vinduet, hvis dette sæde er ledigt. Man forbliver
fastspændt til bussen holder i skolegården.
Når bussen kører hjemturen, så skal børnene placere sig på sæderne, så de der skal først af sidder ud til
midtergangen, og de der skal sidst af sidder ved vinduet. Igen forbliver man fastspændt til man skal af
bussen.

Teater
Inden vi får set os om, er det tid til teaterugen. I denne uge er det vigtigt, at vi ALLE sammen er her hele
tiden. Derfor vil vi rigtig gerne om alle tandlægebesøg ol. ikke ligger i denne uge. Vi har ligeledes aftalt med
Thue, at 7. klasse ikke kommer til præst i teaterugen.
Hvis nogen vil hjælpe os med at sy kostumer, eller hvis I har andet I vil bidrage med, så hører vi rigtig gerne
fra jer.
Eleverne er blevet bedt om, at få læst manuskriptet.

God efterårsferie!
Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
15.- 23. oktober:
25. oktober:
26. oktober:
31. oktober - 4. november:
4. november:
8. november:
12. november:
14. - 16. november:
6. november
21. november
24. november
26. november
5. - 9. december
5. - 9. december
13. december
14. december
21. december
22. december - 1. januar
2. januar

Efterårsferie.
Skole- hjemsamtaler beg.- 4. klasse og 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
Juleklip 2 første lektioner
Julemarked
Terminsprøve 7. - 9. klasse
Projekt 5. - 6. klasse
Lucia
Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00
Juleafslutning - Kirke
Juleferie
Klasselærerdag
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