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Generalforsamling
Tirsdag d. 17. april afholdes ordinær generalforsamling kl. 19.00. Vi opfordrer alle skolens forældre og
medlemmer af skolekredsen til at deltage.

Fagfordybelse torsdag d. 19. og fredag d. 20
Beg. - 4. klasse skal arbejde med fagene dansk og engelsk. Eleverne skal lave foldebøger, som en slags
ordbog.
5.-6. klasse skal besøge Gitte Høj Arnum og opleve, hvordan man opdrætter kødkaniner torsdag. Mums.
Det bliver en spændende og ny oplevelse for mange.
Med udgangspunkt i "The Hunger Games" skal vi fredag arbejde med engelske gloser, og selv udarbejde
forhindrings-baner til glose-stafetter, der også kan bruges i undervisningen efterfølgende.
7.-8. klasse skal igennem et grammatikforløb, hvor de selv skal udvikle aktiviteter til at forstå f.eks.
navneord eller biord. Eleverne vil også komme igennem forskellige skriveøvelser og lære om
tekstopbygning.

Koncert ved Musik og Billedskolen
Onsdag d. 18. april skal beg. - 4. klasse til koncert. Musik og billedskolen har budt os, og vi har takket ja. Vi
skal afsted efter morgensamling. Vi er afsted ca. en time. Beg.-2. skal ikke medbringes idrætstøj denne dag.

Nyt fra børnehaven
Vi er mere udenfor i takt med foråret kommer. Men det er stadigt koldt, så husk at børnene skal have
varmt tøj med. Over middag ryger hat og luffer på og af afhængig af vejret.
Forår betyder heldigvis også sol og dermed solcreme. Børnene skal have solcreme på hjemmefra, når vi
kommer til middag, sørger vi for at børnene får solcreme på. I skal ikke selv have det med.
Vi forholder os til appen UV INDEKS, som fortæller hvornår, der skal creme på.
Tillykke til Nadia med fødselsdagen på onsdag.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
16. april

Skolehjemsamtaler i begynderklassen

16.-17. april

Skolehjemsamtaler i 1. - 2. klasser

17. april

Generalforsamling

18. april

Koncert med Musik- og Billedskolen

18. april

Skolehjemsamtaler i 5. - 8. klasser

19. - 20. april

Fagfordybelse

20. april

Elevrådsfest

23. april

Skolehjemsamtaler i 5. - 8. klasser

27. - 29. april

St. Bededagsferie

1. maj

Skolehjemsamtaler i 5. - 8. klasser

2. - 4. maj

Skriftlige prøver 7. - 8. kl.

10. - 13. maj

Kr. Himmelfartsferie

14. - 16. maj

Fagfordybelse 5. - 8. kl.

19. - 21. maj

Pinseferie

25. maj

Blåbjerg Børnemusikfestival
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