Stausø d. 2. december 2016

Nyhedsbrev for uge 48
Ny hos os
Vi byder velkommen til Wiola, som skal være i praktik hos os i december, januar og måske februar. Hun skal
hjælpe på kontoret og med diverse praktiske opgaver. Wiola er 34 år, kommer fra Polen og har boet i
Danmark i 10 år. Vi opfordrer alle til at tage godt imod hende.

Terminsprøver for 7.-9. klasse
7. til 9. klasse har terminsprøver i forskellige fag, som I kan se i skemaet, der er udsendt sammen med
nyhedsbrevet. Eleverne skal medbringe deres egne computere, hvis det er muligt, så resten af skolen også
har mulighed for at bruge skolens computere. Der er ikke prøver hele dagen, alle dage, der vil også være
almindeligt undervisning. Almindeligt undervisning er betegnet med fagets navn. Kåres tyskhold skal
medbringe indendørs idrætstøj til idræt om onsdagen.

5.-6. klasse har projektuge.
Vi vil øve eleverne i alle elementer af projektarbejdet. Derfor kommer de igennem flere små projekter i
løbet af ugen. Tal rigtig gerne med jeres børn om, hvilke problemstillinger, de har at arbejde med.
Tirsdag i projektugen kører vi til Varde bibliotek og bruger det meste af dagen der. Eleverne skal lære at
søge efter litteratur, og desuden svare på en problemformulering kun ved at søge informationer i bøger.
Fremlæggelse øves naturligvis også. Vi glæder os til en god uge

3.-4. klasse skal i kirke
På tirsdag skal 3.-4. klasse og Johanne – ned til Henne Kirke, hvor de sammen med præsten skal male
billeder. De bliver kørt i bus – begge veje. Husk: god madpakke og drikkedunk. De er hjemme til 5. lektion
(billedkunst). De skal ikke have idræt.

Lucia og julesyngsammen
Tirsdag den 13. december er der Lucia-optog og ’jule-syng-sammen’. Det er en tradition at familierne
mødes og sammen ser pigerne gå Luciaoptog, vi synger julesange sammen, danser sanglege og nyder et
godt kagebord, hvor kagerne kommer skolens fryser. Vi starter kl. 18.30, og vi slutter aftenen omkring
kl. 20.15.
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Omdeling af brochurer
Børnehave og skole har fået trykt en ny folder. Den skal omdeles i løbet af de næste uger sammen med
brochurer fra 2 andre annoncører. På den måde får eleverne i 5.-9. klasse mulighed for at tjene gode penge
til deres klassekasser. De tjener 3 kr. pr. postkasse der leveres i. Vi gør det derfor noget mere systematisk
denne gang, og tildeler børnene ruter. Vi håber at I vil hjælpe i det omfang det er nødvendigt - f.eks. med
transport. Det er desværre ikke lykkes for alle elever at få ruter i nærområdet. Til gengæld er ruterne
rimelig overskuelige.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Kalender
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

Projekt for 5. - 6. klasse og terminsprøver for 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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