Stausø d. 25. november 2016

Nyhedsbrev for uge 47
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. Julemanden
kommer kl. 14.30. Korene synger ca. kl. 15.00.
Julegaver til julesækken
Traditionen tro vil vi i december måned trække gaver fra julesækken.
De børn som har haft en gave med til julesækken, deltager i
trækningen. Gaverne må maks koste 25 kr. Gaverne må ikke
indeholde madvarer eller slik. Kom gerne med gaven inden 1.
december, så sækken bliver stor og lovende.
Pædagogiske dage
Tirsdag d. 29. og onsdag d. 30. november tager lærerne på
pædagogisk dage. Seminariets idrætslinjehold overtager skolen.
Sammen med dette nyhedsbrev er udsendt den plan, som de har lagt
for dagene. Børnene skal medbringe tøj og fodtøj til idrætsaktiviteter
både inden – og udenfor.
På skolen vil man kunne træffe Lene Nørlund og Ida Andersen begge
dage. Bussen kører hjem 14.35, som den plejer disse dage.
Giv besked om brug af SFO d. 22. og 23. december
I SFO’en hænger et opslag vedr. pasning af børn d. 22. og 23.
december. Alle skal skrive sig på:
Hvis I har behov for pasning, så skriv hvornår jeres barn kommer om
morgenen og afhentningstid.
Hvis I ikke ønsker at benytte SFO disse dage, så skriv ”F” for fri.
Frist: senest d. 2. december.
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Lucia
Fra på mandag begynder vi at øve til årets Lucia tirsdag d. 13/12. (Nærmere omtale senere)
Alle piger på skolen kan deltage. Vi øver i læse/motions tid nogle gange i kommende uge, og ugen efter
prøver vi at finde nogle tidspunkter, hvor det kan passe, da nogen har terminsprøve og andre projektuge.
Vil man være med, skal man have lyst til at synge og kunne deltage i aftenarrangementet d. 13/12.
Vi ønsker os et par forældre/bedsteforældre til at hjælpe os med at få strøget kjolerne. Har man mulighed
for det, så skriv på lene2042@bfri.dk

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Kalender
26. november
1. december
5. - 9. december
13. december
14. december
21. december
22. december - 1. januar
2. januar
16.-20. januar
19. januar
2. - 3. februar
11. - 19. februar

Julemarked
Skolehjemsamtale i begynderklassen
Projekt 5. - 6. klasse / terminsprøver 7.-9.
Lucia og julesyngsammen
Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00
Juleafslutning - Kirke
Juleferie
Klasselærerdag
Læse- og projektuge
Læsemarathon 4. - 6. klasse
Fagfordybelse
Vinterferie
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