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Stausø d. 10. august 2018

Nyt fra Børnehaven
Velkommen tilbage fra sommerferie til børn og forældre. Det er dejligt at se de sommerbrune børn igen og
hvordan de er vokset i højden!
Til jer vi sender i skole, siger vi tak for en dejlig tid i børnehaven og ønsker jer den bedste skolestart. Der er
kommet nye børn til og vi byder velkommen til Albert og Mads og til deres forældre.
På mandag starter hverdagen og det betyder faste rutiner i børnehaven….og dog! Birgitte skal have en
knæoperation og er derefter sygemeldt i ca. 3 mdr. I den forbindelse vil der blive lidt ændringer i
personalets arbejdsplan.
Vigtig info:
Tjek Yammer for beskeder, billeder og dagen der er gået
Børnene skal have solcreme på hjemmefra. Over middag giver vi dem på igen
Legetøjsdag er kun den sidste fredag i hver måned
Ingen saftevand i drikkedunke
En sund madpakke, f.eks. kan en figenstang sagtens halveres
Holder børnene fri, vil vi gerne have en sms eller et opkald
Vores åbningstider er mandag til torsdag 6.30-16.30. fredag lukker vi kl. 16
Vi glæder os til at vi alle samlet igen.
De bedste hilsener til jer
Birgitte, Annie og Tanja

Velkommen til et nyt skoleår
Så er vi klar til et nyt skoleår. Håber I har nydt sommeren og haft tid til at slappe af og lade op. Vi glæder os
til at se alle børnene igen på mandag d. 13. august.

Velkommen
Til to nye elever: Frederikke Ehmsen, som skal gå i 6. klasse og til Camilla Olsen, som skal gå i 8. klasse.
Til vores ny lærer Rasmus Seratski
Jeg hedder Rasmus Seratski og jeg er 25 år gammel. Jeg kommer fra Løjt Kirkeby som er
en lille by i Sønderjylland ved Aabenraa, jeg bor dog i Esbjerg nu, hvor jeg også læste til
lærer. Jeg afsluttede uddannelsen før sommerferien. Jeg skal primært undervise i
matematik og naturfag, hvilket jeg glæder mig meget til. Jeg ser frem til at have et godt
samarbejde med jer, og håber at vi får et godt skoleår.
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Program for første skoledag
8.35
9.00
10.00
10.10
10.30
11.15
11.25
11.45
13.00
13.25

Morgensang
I klassen med klasselærer
Motion
Frikvarter
I klassen med klasselærer
Spise
Pause
I klassen med klasselærer
Fællessang i biblioteket
Fri

Klaus’ bus kører eftermiddagsturen kl. 13.25 denne dag.
Begynderklassen møder kl. 12.00 sammen med deres forældre.

Vi tager alle på lejrskoler i uge 36.
Vi er meget glade for den betydning vores årlige lejrskoler har for skolen og fællesskabet i klasserne. Derfor
tager vi alle på lejrskole i uge 36. Der er allerede i sidste skoleår udsendt oplysninger om lejrskolerne, og
flere oplysninger udsendes i den kommende tid. Begynderklassens forældre orienteres første skoledag og
på forældremødet d. 28. august.

Fællesuge
I uge 39 skal vi have fællesuge. Vi mixer eleverne fra begynder til 9. klasse. Vi skal have minisamfund.
Allerede i den kommen uge skal eleverne vælge et nyt elevråd. Elevrådet bliver minisamfundets byråd og
formanden borgmester. Det bliver elevrådets opgave at beslutte det overordnede tema for minisamfundet
og komme med forslag til værksteder, forretninger mm.
I fællesugen kører bussen hjem på følgende tidspunkter: mandag til torsdag kl. 13.50 fredag kl. 13.25. Giv
venligst besked hurtigst muligt, hvis det giver Jer udfordringer.

∙∙∙
Blåbjerg Friskole og Børnehave ∙ Klintingvej 170 ∙ Stausø ∙ 6854 Henne
www.blaabjergfriskole.dk ∙ skolen@bfri.dk
Telefon 7525 6604

NYHEDSBREV
Uge 32

Stausø d. 10. august 2018

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 ☺

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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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.

28. august

Forældre møde i beg. og 5. klasse fra 17.30 – 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

14. september

15. september

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

22. september

Træf

24.-28 september

Fællesuge - Minisamfund

12. oktober

Skolernes motionsdag. Skoledagen slutter 13.25. Bussen kører hjem herefter

13.- 21. oktober

Efterårsferie
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