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Stausø d. 5. januar 2018

Læsedage for bg.-6. klasse:
Igen i år har vi læsedage for bg.-6. klasse den 17.-19. januar. Læsedagene er en tilbagevendende tradition
og er et supplement til den daglige dansk- og læseundervisning. Læsedagene er også for elever, som endnu
ikke har knækket læsekoden, eller som har det svært med læsning. Hver elev læser ud fra egne
kompetencer. De yngste læser billedbøger, læselet bøger og lignende. Elever med læsefaglige
vanskeligheder kan læse lydbøger og bøger målrettet elever med læsevanskeligheder.
De må gerne medbringe; sækkestole, puder eller lign.
De skal medbringe; skoletaske med madpakke og penalhus.

Projekt
Eleverne i 7.-8. kl. skal i uge 3 arbejde med FNs Verdensmål. Eleverne skal udvikle bæredygtige løsninger for
at udleve verdensmålene.
Eleverne skal medbringe skoletaske med penalhus og madpakke :)

Vinterferie – giv besked om pasningsbehov i SFO og børnehave
Vi skal have lavet arbejdsplan for SFO’en og børnehaven i vinterferien. Vi skal derfor bede jer skrive på
opslagene i børnehaven og SFO’en, hvornår jeres barn/børn holder fri eller har brug for pasning.
Angiv præcise tidspunkter og overhold dem venligst, så vi ikke spilder personaleressourcer. Det sker i hver
ferie, fordi folk skriver de har brug for pasning, men tager deres børn fri alligevel. Det koster en del
medarbejderressourcer – penge der kan bruges til andre ting for børnene. Skriv jer på senest d. 26. januar.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
15. - 19. januar

Projektuge 7. - 8. klasse

17. - 19. januar

Læsedage beg. - 6. klasse
Læsemarathon 4. - 6. klasse d. 18.-19. januar

5. - 6. februar

Fagfordybelse 5. - 8. kl.

8. februar

Lisbeth G Petersen holder foredrag fra 19.00 – 21.00. Foredragets titel er "Få styr på
dit liv" - mindre stress og mere gejst!

10. - 18. februar

Vinterferie

19. – 23. februar

Gymnastik og sundhedsuge

23. februar

Gymnastikopvisning fra 18.30 – 21.15

19. – 21. marts

Fagfordybelse

24. marts – 2. april

Påskeferie
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