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Fagfordybelse i uge 20 for 5. – 8. klasser
5. – 6. klasse har fokus på fagene dansk og engelsk. Vi skal arbejde med den danske dramafilm ”Drømmen”.
Vi skal arbejde med analyse af filmen og dens personer samt se nærmere på det amerikanske ikon, Martin
Luther King, og hans kamp for frihed, som har stor betydning for forståelse og fortolkning af filmen.
7. – 8. klasse skal arbejde med praktisk matematik. Vi kaster børnene ud i et væld af matematiske
eksperimenter, hvor de unge mennesker skal samarbejde om at løse praktiske problemer og opgaver.
Opgaver, som rækker ud mod omverdenen.

Kamilla har sagt op
I den forbindelse skriver hun: ”Efter lang tids tænkning og overvejelser har jeg valgt at opsige min stilling på
Blåbjerg Friskole. Jeg ønsker bl.a. komme tættere på familie og venner. Jeg vil efter sommerferien flytte
tilbage til Fyn. Jeg har nydt at være på skolen og eleverne er fantastiske så mange tak for det :)”

5. - 8. klasse er mobilfri i næste uge
Vi kunne rigtig godt tænke os at prøve et eksperiment i næste uge. Vi vil gerne give eleverne muligheden
for at prøve en hverdag, her på skolen, uden mobiltelefoner. Vi synes det kunne være interessant for
eleverne at prøve det, og se om der kommer mere leg og nærvær med hinanden, særligt i frikvartererne.
Det kunne også være, at det ville give mere ro og overskud, til at klare de udfordringer de skal klare i
timerne? Derfor beder vi jer om at lade mobiltelefonerne blive hjemme i næste uge, og håber på
opbakning. Vi har en fastnettelefon med trykknapper til nødstilfælde ;-)

Børnemusikfestivalen
Musikfestivalen bliver i år fredag den 25. maj. Festlighederne starter med optog gennem Outrup by kl.
12.30. Vi går fra Outrup Varmeværk til Anlægget, hvor festivalen finder sted. Blåbjerg Friskole og
Børnehave skal på scenen kl. 13.15, så sæt kryds i kalenderen ☺. I år vil hele dagen slutte kl. 15.00. Der
kommer nærmere info om selve dagen senere.
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Børnehaven
Fredag d. 11. maj har børnehaven lukket.

Grundlovsdag – giv besked om pasningsbehov
Grundlovsdag d. 5. juni har skolen lukket. Børnehave og SFO har åbent til kl. 13.00.
Giv besked i SFO og Børnehave om jeres barn/børn holder fri eller ankomst/afhe ntningstid, det er vigtigt at
I angiver så nøjagtige tider som muligt af hensyn til personaletimer. Busserne kører ikke denne dag. Senest
tilmelding d. 18. maj.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
10. - 13. maj

Kr. Himmelfartsferie

14. - 16. maj

Fagfordybelse 5. - 8. kl.

19. - 21. maj

Pinseferie

25. maj

Blåbjerg Børnemusikfestival

4. juni

Demokratidag

5. juni

Børnene har fri

26. juni

Træf 8.30 – 12.00

27. juni

Idrætsdag

28. juni

Naturdag og oprydning

28. juni

Skoleafslutning

29. juni

Sidste skoledag

30. juni

Træf 8.30 – 12.00

30. juni – 12. august

Sommerferie

13. august

Første skoledag i skoleåret 2018-2019

15. september

Vi fejrer 20. års jubilæum.

20. års jubilæum
Lørdag d. 15. september fejrer vi 20 års jubilæum.
Det bliver en festlig dag med mange forskellige boder og aktiviteter
bl.a. cykelsponsor løb.
Om aftenen er der fest for de voksne.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
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