Stausø d. 16. december 2016

Nyhedsbrev for uge 50
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.

Syge- og fraværsmeldinger – besked sendes i elevens kontaktgruppe på Yammer
Vi skal bede jer om at sende syge- og fraværsmeldinger i elevens kontaktgruppe på Yammer eller ringe til
kontoret. Personlige beskeder eller mails til lærerne bliver ikke altid læst fra morgenstunden, og så
begynder vi at ringe eller undersøge, uden at det egentligt er nødvendigt. Så skriv i elevens kontaktgruppe
eller ring til kontoret.
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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Find nyhedsbreve under menupunktet ”Nyhedsbreve” på
www.blaabjergfriskole.dk

Kalender
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

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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