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Velkommen til ny lærer
Vi byder velkommen til Michael, der starter på skolen d. 1. februar. Han præsenterer sig herunder.
Hej elever, forældre og kommende kolleger!
Jeg hedder Michael Schmidt Nissen, og jeg glæder mig rigtig meget til at lære jer alle
sammen at kende, når jeg starter som lærer på Blåbjerg Friskole den 1. februar.
Jeg kommer primært til at undervise 5. til 8. klassetrin i matematik, naturfag, samt
engelsk og tysk. Jeg er 41 år gammel og bor i Ribe med min kæreste og vores to børn,
samt to katte og tre islænderheste. Ud over at undervise i folkeskolen og på
produktionsskole har jeg også formidlet jernalderens og vikingetidens håndværk i
mange år - f.eks. smedning, udvinding af jern og sejlads med vikingeskibe.
Mvh Michael

Nyt fra børnehaven
Vi er nu godt i gang med år 2018 og de første to måneder arbejder vi med kultur og kulturelle
udtryksformer. Børnene kommer bl.a til at stifte bekendskab med
Hellig tre konger
Fastelavn
Eventyr , herunder højtlæsning, sanglege, rollespil og teaterkufferter
H.C.Andersen
Ole Lund Kirkegaard
Grønland
Saltdej
Om tirsdagen er vi i svømmehallen, og alle børnene har det bare sjovt i vandet. Vi øver os rigtig meget i at
tage tøjet af, lægge det i sin egen bunke, vaske sig, tørre sig og få de rigtige strømper på igen.
Husk! Den 26.1. er der deadline for tilbagemelding om pasningsbehov i uge 7. Vær præcis, så vi kan
administrere personaletimer og ferie bedst muligt.
Nogen gange vil i se os med en ipad eller telefon. Det er selvfølgelig arbejdsrelateret. Bare lige til info.
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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.
Fredag kører bussen hjem kl. 13:25.
Yderligere informationer kan læses i folderen, som eleverne har fået udleveret.

Projekt
Eleverne i 7.-8. kl. skal i uge 3 arbejde med FNs Verdensmål. Eleverne skal udvikle bæredygtige løsninger for
at udleve verdensmålene.
Eleverne er ved at være klar til projektugen. De skal medbringe skoletaske med penalhus og madpakke. De
skal være i skole til kl 14:35 alle dage undtagen fredag, hvor de har fri kl 13:25, dvs. de skal ikke have
idrætstøj med.

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

26. januar

Legetøjsdag i børnehaven.

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!

9. februar

Fastelavnsfest i børnehaven- Børnene må gerne komme udklædte.

10. - 18. februar

Vinterferie

19. – 23. februar

Gymnastik og sundhedsuge

23. februar

Gymnastikopvisning fra 18.30 – 21.15

17. marts

Træf 8.30 – 12.00

19. – 21. marts

Fagfordybelse

24. marts – 2. april

Påskeferie
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