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SFO
På torsdag d 23.03 laver vi en frisk fodboldkamp på boldbanen i SFO tiden, hvis vejret er godt. Hvis
vejret er dårligt, bliver der i stedet arrangeret aktivitet i hallen.

Giv besked om behov for pasning i Børnehaven og SFO i påskeferien
Påskeferien og planlægning af bemanding i Børnehave og SFO. Forældre til børn i Børnehaven og SFO
skal give besked om, hvornår I har brug for at sende jeres barn/børn i børnehave og SFO i påskeferien.
Vær venligst præcise, når I angiver jeres behov. Vi har tidligere oplevet, at mange forældre skriver mere
tid på, end deres børn kommer i børnehave/SFO. Det er rigtig ærgerligt, for vi planlægger personalets tid
efter de tilbagemeldinger vi får, og flere gange har vi oplevet, at der ikke kommer det antal børn, som vi
har fået fortalt, med det resultat at vi har kaldt personale unødigt på arbejde. Det er spil af deres tid og
af lønkroner, som kunne være brugt et andet sted. Derfor – venligst – vær præcis, når I skriver på
listerne i Børnehaven og SFO.

Generalforsamling
Generalforsamling, med valg til friskolens og børnehavens bestyrelse, finder sted onsdag d. 19. april kl.
19.00.

Så er det træf tid igen – Lørdag d. 25. marts 2017 fra 9.00 – 12.00
Vi mødes kl. 9.00 i kælderen på skolen. Mød op med godt humør. Husk selv at bytte med anden familie,
hvis I skulle blive forhindret.
Vicky og Martin Holberg, Dinnie og Søren Rasmussen, Heidi og Uffe Larsen, Susan og Mikkel Pedersen,
Tina Christensen og Rune Andersen, Birgitte Andersen og Johnny Christensen, Mandy og Christian
Rosche, Marianne og Bent Henneberg, Brigitte og Sjaak Nederend, Pia og Carsten Jørgensen, Gunhild
og Kim Nielsen, Britta M Nielsen og Thomas Mortensen

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
21. marts

Skole- hjemsamtaler for 5.-9. klasse

21. marts

1. - 2. får besøg af ”Din forsyning”

21. marts

Bestyrelsesmøde 19.00

22. marts

Generalprøve for 9. klasse. Digitale prøver i dansk og matematik.

23. marts

Skole- hjemsamtaler for begynderklassen

25. marts

Træf kl. 9.00 - 12.00

28. marts

Skole- hjemsamtaler 1. - 4. klasse

27. - 31. marts

Brobygning 8. klasse

3. - 7. april

Lejrskole 8. - 9. klasse

5. april

Beg. – 4. klasse til skolekoncert

8. - 17. april

Påskeferie

19. april

Generalforsamling kl. 19.00

20. - 21. april

Fagfordybelse.

25. - 28. april

Lejrskole 5. - 7. klasse

2. - 5. maj

Skriftlige prøver

8. - 11. maj

Skriftlige prøver

12. maj

Konfirmation

12. - 14. maj

St. Bededagsferie
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