Stausø d. 28. oktober 2016

Nyhedsbrev for uge 43
Skolefest med teaterforestilling
Årets skolefest er på fredag d. 4. november kl. 18.30.
Hele næste uge arbejder ældstegruppen med stykket ”Orla Frøsnapper” og glæder sig til at vise
teaterstykket fredag aften.
Forestillingen begynder kl. 18.30 og efter forestillingen fortsætter vi med skolefest. Der vil være kaffe- og
kagebod, lege, musik og tid til hygge.
Festen slutter omkring kl. 21.00.
(Vi afholder generalprøve kl. 10.00 fredag formiddag. Her er bedsteforældre og andre velkomne, hvis de fx
ikke kan komme om aftenen.)
Teater for ældste
I løbet af ugen får eleverne besked på, hvornår de skal møde ind fredag aften. Vi mødes i god tid til
sminkning og forberedelse. Da de ikke når at spise hjemme, tilbyder vi, at de kan bestille mad til efter
forestillingen. Se opslag på Yammer. Maden er kun til elever i ældstegruppen.
Begynder – 2. klasse skal i biografen
Mandag den 31. oktober skal begynder til 2. klasse i biografen. Vi skal se ’Radiserne’. Der er ikke mulighed
for at købe noget, og man må heller ikke selv medbringe mad og drikke. Vi glæder os rigtig meget!
Ingen idræt i næste uge
De ældste har teateruge i næste uge – og bruger hallen. Derfor er der ingen idræt for hhv. bg. - 2. klasse og
3. - 4. klasse.
Det betyder også at hallen er lukket i frikvartererne – så HUSK tøj til ude-frikvarterer – hver dag!!
Træf lørdag d. 12.11. 2016. kl. 9.00 - 12.00
Vi mødes i kælderen på skolen, hvor vi fordeler de forskellige opgaver. Der vil opgaver både ude og inde.
Se herunder hvem der deltager i træffet. Hvis man er forhindret skal man selv bytte med en anden familie.
Lene og Palle Pedersen, Randi og Christian Kircheiner, Solveig og Ejner Sørensen, Pia og Dennis Lidegaard,
Maria og Søren Brydsø, Eva og Søren Lyngesen, Terese Pedersen og Brian Viborg, Vibeke Madsen og
Morten Krogh, Pia og Carsten Jørgensen, Jette og Carsten Simonsen, Gunhild og Kim Nielsen, Mattie og Jan
Haarsma, Britta Merete Nielsen og Thomas Mortensen.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
31. oktober - 4. november:
4. november:
8. november:
12. november:
14. - 16. november:
6. november
21. november
24. november
26. november

Teateruge
Skolefest med teaterforestilling
Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00
Træf kl. 9.00 - 12.00
Fagfordybelse
Skole- hjemsamtaler 5. - 9. klasse
Skole- hjemsamtaler 5. - 9. klasse
Juleklip 2 første lektioner
Julemarked

5. - 9. december
13. december
14. december
21. december
22. december - 1. januar
2. januar

Projekt 5. - 6. klasse
Lucia
Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00
Juleafslutning - Kirke
Juleferie
Klasselærerdag
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