NYHEDSBREV
Uge 13

Stausø d. 31. marts 2017

Lejrskole
8. -9. klasse er på lejrskole i London hele ugen.

3. - 4. klasse skal i kirke
3.-4. klasse skal igen en tur i kirke. Vi skal afsted på tirsdag - efter idræt. Temaet denne gang er højtider. Vi spiser madpakker hjemme og har de sidste lektioner.

5. - 7. klasse tager i skoven
Tirsdag d. 4. april tager 5.-7. klasse i skoven med Lisbeth, Kamilla og Simone. Vi skal lave forskellige
opgaver og samarbejdslege. Hold øje med vejret og sørg for at børnene har tøj, fodtøj, mad og drikke
med til en dag i naturen.

Begynder til 4. klasse til skolekoncert
Onsdag d. 5. april tager begynder til 4. klasse til Musikskolens skolekoncert i Nr. Nebel.

Generalforsamling
Generalforsamling, med valg til friskolens og børnehavens bestyrelse, finder sted onsdag d. 19. april kl.
19.00. Indkaldelse med dagsorden udsendes pr. mail i dag, og den kan findes på vores hjemmeside
under nyhedsbreve.

Nyt om personale
Vi siger tak til Simone, som har sagt op stopper med at arbejde på skolen ved næste uges udgang.
Simone skal ud at rejse. Vi ønsker hende alt mulig held og lykke med på vejen.
Vi byder velkommen til Lise, som har været i praktik på skolen i 4 uger. Hun fortsætter i en ny
praktikrunde fra tirsdag d. 18. april, og vil yderligere være hos os i 4 uger.
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EFTERLYSNING
Bøger fra læseugen efterlyses, Kig gerne efter dem hjemme.
Dyrebørn i zoo af Carl Lund
Den grimme ælling af Susanne Davidson
Den kloge krage - og andre eventyr af Hanne Leth
De tre bukke bruse af Ole Thestrup

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Kalender
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

22. - 24. maj

Lejrskole begynder – 4. klasse

24. maj

Konfirmanderne skal med Thue Raakjær Jensen til Århus
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