Stausø d. 26. februar 2016

Nyhedsbrev uge 8
Fagfordybelse
Vi har fagfordybelse onsdag, torsdag og fredag i næste uge.
Begynder – 4. klasse
Denne gang har vi engelsk, musik og bevægelse. Vi skal synge, danse og lave stomp. Medbring penalhus.
5.-6. klasse
Denne gang har vi natur og teknologi samt madkundskab i spil. Det overordnede tema er: SUKKER
Vi vil belyse emnet fra mange forskellige vinkler.
7.-9. klasse
Denne gang om økonomi. Onsdag d. 2. marts tager 8. - 9. i Nr. Nebel Sparekasses afdeling i Outrup.
Sparekassen vil stå for at lave en spændende dag om økonomi og I slipper for madpakken, da vi får mad og
drikke. 7. klasse modtager undervisning på skolen.
SSP forældrearrangementet for 5. klasses forældre
Husk, at tilmelde jer til SSP forældrearrangementet onsdag d. 27/4 kl 17-19. Jeg har ikke hørt fra mange
endnu. Tilmelding/Framelding sendes til Lene2042@bfri.dk
Glemt tøj
Glemt tøj bliver lagt frem i uge 8 i kældergangen. Her vil det også ligge til gymnastik opvisningen. Det der er
tilbage, efter gymnastikopvisningen, vil blive givet til genbrug.
Tjen penge til 5. – 9. klasses klassekasse og lejrskoler
Husk at melde tilbage ang. at hjælpe d. 19 (18)/3 - fristen er på mandag. Vi vil gerne høre fra alle, både hvis
man kan komme eller ikke. Vi tjener gode penge til bl.a. lejrskole. Se tidligere mail.
Yammer – nyt intra
Hvis I ikke allerede har oprette jer som bruger på vores nye intranet, så skal vi venligst bede jer gøre det
snarest!
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Generalforsamling i Blåbjerg Familie Motion
Afholdes onsdag d. 16. marts kl. 19.00. Vi mødes på Blåbjerg Friskole i indgangen til hallen.
Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Kalender
26. februar:
Gymnastikopvisning fra 18.30 – 21.15
29. februar og 1. marts: 8. klasse får besøg af sundhedsplejersken
2.-4. marts:
Fagfordybelsesdage
5. marts:
Træf
10. marts:
Bestyrelsesmøde
19.-28. marts:
Påskeferie
4. -5. april:
Fagfordybelsesdage
Introkurser 8. klasse
6. april:
Generalforsamling. Indledes med Suppespisning kl. 18. Generalforsamling kl. 19
11.-15. april:
Lejrskole 8.-9. klasse
12. maj:
Dialogmøde
21. juni:
Træf
25. juni:
Træf
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