Stausø d. 9. december 2016

Nyhedsbrev for uge 49
Omdeling af brochurer
Børnehave og skole har fået trykt en ny folder. Den skal omdeles i løbet af de næste 2 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 beder jer venligst hjælpe i det omfang det er nødvendigt - f.eks.
med transport og med at læse og forstå rutekort. Det er desværre ikke lykkes for alle elever at få ruter i
nærområdet. Til gengæld er ruterne rimelig overskuelige.
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.
Juleafslutning
Onsdag d. 21. december er sidste skoledag før jul. Der bliver tid til at hygge i klasserne. Efter aftale med
klasselærer kan der medtages lidt godter til fælles omdeling.
Traditionen tro afsluttes dagen med julegudstjeneste, hvor man bl.a. kan opleve skolens kor synge.
Vi går fra skolen kl. 10.45. Der er gudstjeneste kl. 11.30. Børnene kan afhentes ved kirken kl. 12.15.
Forældre er også velkomne til at deltage i gudstjenesten. Elever, der ikke bliver afhentet ved kirken, går
med tilbage til skolen, hvor vi hygger indtil kl. 13.25, hvor bussen kører.

Får dit barn skolemælk? - så spring denne information over
Hvis du ikke har et skolemælksabonnement, så kan du nå at bestille mælk til efter juleferien.
Bestiller du senest den 19. december, så kan vi levere mælk fra første uge i januar - læs mere om bestilling i
vedhæftede fil eller på www.skolemælk.dk

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
13. december
14. december
21. december
22. december - 1. januar
2. januar
16.-20. januar
19. januar
2. - 3. februar
11. - 19. februar
20. - 24. februar
6. - 8. marts
13. - 17. marts
25. marts

Lucia og julesyngsammen
Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00
Juleafslutning - Kirke
Juleferie
Klasselærerdag
Læse- og projektuge
Læsemarathon 4. - 6. klasse
Fagfordybelse
Vinterferie
Gymnastik- og sundhedsuge
Fagfordybelse for 5. - 9. klasse
Fællesuge
Træf kl. 8.30 - 12.00
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