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Tak for dette skoleår
Hermed vil vi sige tak for dette skoleår og ønske alle en rigtig god sommer.

Næste skoleår
Planlægningen af næste skoleår er i fuld gang, og I modtager et skema i løbet af næste uge. Vi mangler dog
stadig at få besat en ledig stilling, hvor vi skal have dækket fysik/kemi og matematik. Læreren skal også
gerne kunne undervise i engelsk, geografi og biologi. Det bliver svært at få alle ønsker opfyldt, og skemaet
kan derfor ændre sig.
Klasselærere i næste skoleår:
B.-1. klasse: Kia Kragh
2.-3. klasse: Line Kjems
4.-5. klasse: Johanne Ringgaard
6. klasse:
Martin Pedersen
7. klasse:
Lykke Marxen
8.-9. klasse: Anne Stensig

Vi tager alle på lejrskoler i uge 36.
I det kommende skoleår tager alle klasserne igen på lejrskole i uge 36. Vi er meget glade for den betydning
vores årlige lejrskoler har for skolen og fællesskabet i klasserne.
Lejrskole – bg.-5. klasse
I år går lejrturen til Fur, hvor vi skal bo på Fur Friskole. Vi skal afsted den 5.-7. september (onsdag, torsdag
og fredag). Allerede nu er vi i gang med planlægningen sammen med de yngste elever, og vi glæder os alle
til turen ☺ Det koster 200 kr. pr. elev, som opkræves med skolepengene i september.
Madtanter: Sylvia, Vibeke, Annette, Bitten og Gitte.
Lejrskole 6.-7. klasse
Kommende lejrskole går for 6.-7. klasses vedkommende til Als. Vi skal bo i en spejderhytte i et naturskønt
område, tæt på Danfoss Universe, som vi også vil besøge.
Vi skal afsted den 4.-7. september.
Det koster 600 kr. pr. elev, som opkræves med skolepengene i september.
Lejrskole 8. -9. klasse
Turen går til Barcelona i Spanien. Vi er afsted fra mandag d. 3. september til fredag d. 7. september. Turens
indhold skal eleverne være med til at planlægge i starten af det næste skoleår. Det koster 1200 kr. pr. elev,
som opkræves med skolepengene i september.
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Træf
Her er en påmindelse om det sidste træf i dette skoleår. Der skal arbejdes med hovedrengøring i
børnehave, SFO og skole. Vi byder på hyggeligt samvær med kaffe og brød. Kl. 12.00 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.
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

Vaks
Spændende aktiviteter for skolebørn i Varde Kommune i sommerferien. Læs mere ved at følge dette link:
Mere om Vaks

Varde bibliotek
Biblioteket beder os minde elever og forældre om, at de meget gerne må få betalt eventuelle gebyrer inden
længe – skoleåret er snart omme. Man kan betale kontant eller via bibliotekets hjemmeside, hvis man
logger ind på barnets lånerstatus. Forældrene kan få vejledning til betaling, hvis de har brug for det, ved
henvendelse i bussen, på biblioteket i Varde eller på vores filialer.
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Magasinet Friskolen nr. 8 er udkommet!
Magasinet henvender sig til jer forældre og bringer vedkommende artikler, flotte fotoserier og interessante
indblik fra friskoleverden og verden omkring friskolen.
Dette nummers tema er ’VI SKAL MØDES I DEN VIRKELIGE VERDEN’ og handler om ensomhed, der dræber.
Om venskabsklasser og skolebytte og om at rejse ud og skabe internationale relationer.
I artiklen, ’FRISKOLEN SKABER FÆLLESSKAB’ kan du læse om, hvordan Mejls-Orten-Tinghøj Friskole har
samlet lokalområdet i et forpligtende fællesskab omkring skole og naturbørnehave. Du kan også læse
skoleleder, Lis Mærsk Staunstrup, fortælle mere om skolens historie og værdigrundlag under ’FEM FASTE’.
Alt dét og meget mere i Magasinet Friskolen nr. 8.
Magasinet Friskolen kan læses gratis i browser eller via APP.

APP’en kan hentes her:
iPhone/iPad
Android – smartphone/tablet

Med venlig hilsen
Malene Lund Smidt
Kommunikationsmedarbejder
Friskolernes Hus
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Kalender
30. juni

Træf 8.30 – 12.00

30. juni – 12. august

Sommerferie

13. august

Første skoledag i skoleåret 2018-2019. Dagen starter til normal tid og slutter 13.25.
Begyndeklassen møder kl. 12.00. Bussen kører hjem 13.25.

23. august

Forældre møde i 6. og 7. klasse fra 19.00 – 20.30.

27. august

Forældre møde i 8. og 9. klasse fra 19.00 – 20.30.

3.-7. september

8.-9. klasse på lejrskole til Barcelona

4.-7. september

6.-7. klasse på lejrskole til Als

5.-7. september

B.-5 klasse på lejrskole til Fur

11. eller 12. september

Erhvervsuddannelsesdage for 8. klasse
Vi fejrer skolens 20. års jubilæum i skolen. Dagen slutter 13.25. Bussen kører hjem
herefter
Vi fejrer 20 års jubilæum
10.00 – 15.00 For børn og voksne: Aktiviteter, tryllekunstnere, cykelsponsorløb mm.
18.30 Bondebal for voksne: Levende countrymusik, diskotek og lækker menu

14. september

15. september
24.-28 september

Fællesuge - Minisamfund

28. september

Forældremøde i b.-5.klasse fra kl. 17.30-20.30. Detaljeret plan udsendes senere.

12. oktober

Skolernes motionsdag. Skoledagen slutter 13.25. Bussen kører hjem herefter

13.- 21. oktober

Efterårsferie

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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