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Idrætsdag – onsdag d. 27. juni
Idrætsdagen er en fælles dag for hele skolen, så de normale timer er aflyst.
På dagen skal eleverne i grupper kæmpe mod hinanden i forskellige sjove discipliner.
Eleverne skal have idrætstøj på fra dagens start og alle har fri kl. 13.25.
Bussen kører hjem kl. 13.25.

Natur- og rengøringsdag – torsdag d. 28. juni
Begynder – 6. klasse. Vi skal til Filsø, hvor der bliver forskellige aktiviteter. Vi er hjemme på skolen kl. 13.25,
hvor alle har fri. Hele dagen er vi udendørs – HUSK derfor: Praktisk tøj, fodtøj, stor madpakke og
drikkedunk.
7.-8. klasse rydder op og gør rent på skolen. De skal ikke medbringe madpakke. Skolen sørger for
forplejning ☺
Bussen kører hjem kl. 13.25.

Afslutningsfest torsdag d. 28. juni kl. 17.00 for alle børn og forældre
Afslutningsfesten starter i Oasen med grill og fællesspisning. Skolen inviterer på grillede pølser, salat og
brød. Øl og sodavand kan købes. I tilfælde af dårligt vejr flytter vi indenfor, og grillen vil stå i skolegården.
Familierne skal selv medbringe evt. tæppe.
Den mere højtidelige del med sange, taler og overrækkelse af afgangsbeviser og udtalelser foregår i
biblioteket.
Program for aftenen:
17.00: Grillen tændes i Oasen.
19:00: Samling i biblioteket.
Aftenen slutter ca. 20.00.

Sidste skoledag for alle elever – fredag d. 29. juni
Sidste skoledag for alle elever er fredag d. 28. juni. Dagen slutter kl. 13.25 og bussen kører hjem herefter.
Program for dagen:
1. lektion: Klassens time.
2. og 3. lektion: 8. + 9. sørger for underholdning.
4. lektion: Fælles afsked og sang.
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Vaks
Spændende aktiviteter for skolebørn i Varde Kommune i sommerferien. Læs mere ved at følge dette link:
Mere om Vaks

Træf
Her er en påmindelse om de 2 sidste træf i dette skoleår. Der skal arbejdes med hovedrengøring i
børnehave, SFO og skole. Begge gange byder vi på hyggeligt samvær med kaffe og brød. Om lørdagen byder
vi også på lasagne. Vi mødes i kælderen på skolen.
Nye forældre er også meget velkomne.
Hvis du/I bliver forhindret i at deltage, så skal du/I selv bytte med en anden familie.
Tirsdag d. 26.6. 2018. kl. 8.35 – 12.00
Heidi H Ingvartsen og Bent Christensen, Anette Nissen og Stanley Johansen, Bente og Andreas Kristensen,
Lotte og Martin Folmer, Pia og Carsten Jørgensen, Marianne og Bent Henneberg.
Lørdag d. 30.6. 2018. kl. 08.30 - 12.00 (med efterfølgende lasagne)
Vibeke og Christian Knudsborg, Birgitte Davidsen og Morten Lauritsen, Randi og Christian Kircheiner,
Birgitte og Allan Kristensen, Rikke og Andy Christensen, Yohanna V Bastidas og Klaus Makkonen, Anette og
Søren Madsen, Mette og Sune Sandvang, Sandie og Lars Jensen, Anne-Mette og Jens Kristiansen, Sylvia og
Michael Pek, Karina Maria og David Etzerodt, Diana og Bjarke Holtzmann, Charlotte og Anders Kristensen,
Pia og Bjarne Kargo, Dinnie og Søren Rasmussen, Tina Christensen og Rune Andersen, Majken Hansen
Køppen, Ditte og Anton Christensen, Pia og Dennis Lidegaard, Eva og Søren Lyngesen, Britta Merete Nielsen
og Thomas Mortensen, Vicky Nielsen og Martin Holberg, Bualai og Kim Thomsen, Annemette og Casper
Rosendahl (Sponserer lasagne).

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Skolemælk
Dansk Skolemælk meddeler, at de indstiller leveringen af skolemælk til os, når dette skoleår slutter, da det i
år er meget få børn de leverer til. De beder os meddele flg.:
Kunder, som har en PBS aftale, anbefales at afmelde aftalen i banken snarest muligt og afvise evt. betaling.
Evt. tilgodehavende kan naturligvis udbetales, hvis vi får oplyst reg. og kontonr.
Med venlig hilsen
Skolemælk

Kalender
26. juni

Træf 8.30 – 12.00

27. juni

Idrætsdag. Denne dag slutter 13.25 for alle. Bussen kører hjem herefter.

28. juni

Naturdag og oprydning. Denne dag slutter 13.25 for alle. Bussen kører hjem herefter.

28. juni

Skoleafslutning

29. juni

Sidste skoledag. Denne dag slutter 13.25 for alle. Bussen kører hjem herefter.

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 – vi skal til bondebal ☺

Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
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