Stausø d. 4. november 2016

Nyhedsbrev for uge 44
Velkommen til ny lærer
Kamilla Wismann er ansat i en 80 % stilling. Hun skal undervise 7.-9. klasse dansk,
engelsk og valgfag. 5.-6. klasse historie og kristendom og Begynderklassen i engelsk,
historie og kristendom. Vi opfordrer alle til at tage godt imod Kamilla. Hun
præsenterer sig selv således:
Hej. Mit navn er Kamilla og jeg er så heldig at jeg er blevet ansat på Blåbjerg Friskole
hvor jeg skal have de ældste og begynderklassen. Jeg er uddannet fra Den frie
Lærerskole og jeg er 26 år gammel. Jeg er født og opvokset på Fyn og er i forbindelse
med jobbet lige flyttet til Varde. Jeg elsker at undervise og jeg glæder mig meget til at
komme i gang. Jeg håber at jeg bliver taget godt imod.
Skemaændringer
Fra næste uge er der yderligere flg. skemaændringer:
Kia overtager begynderklassens matematiktimer og de 2 dansktimer, som Birgit har læst.
Lisbeth overtager Kulturfag i 7.-9. klasse.
Nyt skeam udsendes sammen med dette nyhedsbrev.
Skolefest med teaterforestilling
Årets skolefest er i aften (d. 4. november) kl. 18.30. Ældstegruppen glæder sig til at vise stykket ”Orla
Frøsnapper”. 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.
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.
Elever i begynder-6. klasse synger i kor til julemarkedet
Eleverne i Begynder- til 6. klasse synger i forskellige kor, som skal optræde til julemarkedet lørdag d. 26.
november. Korene synger på et tidspunkt mellem 14.45 og 15.45. Julemanden kommer kl. 14.30.
Reserver venligst tidpunktet i jeres kalender allerede nu.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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En forespørgsel fra PR gruppen
Vi er i PR gruppen ved at lave en struktur for ophængning af plakater i lokalområdet. Vi søger i den
anledning nogle frivillige, som kan opsætte og nedpille plakater. Vi kommer til at skulle håndtere 5-8
plakater årligt.
Plakaterne kommer til at indeholde relevant information om skolen og dens aktiviteter.
I PR-gruppen har vi tænkt følgende byer: Oksbøl, Vrøgum, Henne, Outrup, Lunde, Nr. Nebel, Nymindegab,
Lunde, Janderup, Billum
Plakaterne kan hænge i dagligvarebutikkerne, hallerne, bibliotekerne og andre offentlige steder - vi
modtager gerne ideer.
Kunne du tænke dig at tage tjansen med at opsætte plakater, så skriv til jesper@steensbeckfoto.dk
skriv hvilken by/byer du vil tage dig af. Skriv også navn, tlf, og e-mail, så bliver du kontaktet.
De bedste hilsner
Jesper Steensbeck, Fotograf

Kalender
4. november:
8. november:
12. november:
14. - 16. november:
6. november
21. november
24. november
26. november
5. - 9. december
13. december
14. december
21. december
22. december - 1. januar
2. januar

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