Stausø d. 07.02.2018

Kære medlemmer af Blåbjerg Friskole og Børnehaves støttekreds

Vedr. Opkrævning af kontingent og beretning for sidste del året, der er gået
Allerførst stor tak for støtte og opbakning i året, der er gået. Jeres medleven og opbakning har stor
betydning.
Vi håber, at I fortsat vil støtte skolen som medlem af støttekredsen. Det koster 50 kr. pr. person om året at
være medlem. Pengene indsættes på kontonr. 9682 773654 senest d. 1. marts 2018 (Har I allerede betalt
for 2018, bedes I se bort fra dette). Skriv ”skolekreds + navn” ved indbetalingen, så vi kan se hvem der har
betalt.
Evt. supplerende støtte modtages med tak.
Som medlem får I mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling. I kan modtage vores ugentlige
nyhedsbrev. Hvis det ønskes så send os en e-mailadresse.
Nyhedsbrevene kan også læses på vores hjemmeside. Her kan også ses billeder fra årets forskellige
begivenheder.

Med venlig hilsen

Charlotte Kristensen
Formand
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Stausø d. 07.02.2018

Kære medlemmer af Blåbjerg Friskole og Børnehaves støttekreds
2017 var igen et år, hvor der skete rigtig meget på skolen. Jeg tror endda et år, hvor der skete lidt flere ting
end normalt. Jeg vil nævne nogle af de vigtigste herunder og så ellers henvise til vores nyhedsbreve, som
findes på hjemmesiden og til facebook, hvor I kan se billeder og følge med i alle de mange spændende ting,
der sker i børnehaven, skolen og SFO.
Vi har taget afsked med Lisbeth Hjordy, Kåre Holmgaard og Birgit Jepsen. Lisbeth og Kåre har fået job på
forskellige efterskoler og Birgit er gået på efterløn. Kia Krag er på barselsorlov. Det mærkes især på et lille
sted, som vores, når så markante og dygtige mennesker forlader os, også selvom det kun er for en lille
periode, som i Kias tilfælde.
Vi har til gengæld fået ansat nogle rigtig dygtige nye medarbejdere, som er faldet godt til. Hanne
Vestergaard, barselsvikar, Anne Stensig og Lykke Marxen, lærere, har nu alle været her i godt et halvt år,
og senest er Anni Jørgensen, pædagog og Lars Roest, timelønnet lærer, kommet til i december. Fra 1.
februar er Michael Schmidt ansat som lærer.
De har alle været begejstrede for mødet med vores kultur og i fællesskab arbejder vi nu videre på at
fastholde og fortsat udvikle alt det, som fungerer godt.
Vi er i løbet af året lykkes med at renovere gangen, som går til alle klasseværelserne. Den fremstår nu lys,
let og lækker. Det er dejligt. Sidste år mødte en hær af forældre op i vinterferien. De spartlede og malede så
det var en fryd, og stadig er det. Senere i marts kom nye møbler i friske farver. Sofaer, stole, borde og
reoler. I fællesugen i september fremstillede børnene kunst. Senest er nye opslagstavler i forskellige former
og i to farver kommet til. Det er dejligt. Det næste projekt handler om renovering af hjemkundskabslokalet
og så selvfølgelig de sidste vinduer på fløjen mod parkeringspladsen. Julemarkedets overskud på godt
30.000 kr. skal anvendes til renovering af hjemkundskabslokalet. Et projekt som kommer til at tage et par
år…
Vi fik også nye legeredskaber på legepladsen i år. Et ”tårn” med klatreplade, klatrenet, brandmandstang
mm. og nye gynger.
Til sommer fylder skolen 20 år. Det skal fejres. Det kommer til at ske i weekenden d. 14.-16. september.
Bl.a. med en voksenfest, hvortil I også inviteres. Mere info herom følger.

Med venlig hilsen

Frands Bruun
Skoleleder
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