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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 ☺

Bestil billet tll Bondeballet senest 5. september
– bestil mens der stadig er billetter!
Bestil billetten ved at indbetale på MobilePay 29856 skriv antal der betales for. Prisen er kr. 250 pr. person.
Eller få tilsendt konto nummer ved at skrive til tilmeld@bfri.dk.
Billetter, i form af armbånd, udleveres ved indgang til hallen mod forevisning af kvittering.

Begynder og 1. klasse:
I naturteknologi har vi et tema om ’stranden’. Derfor skal vi på ekskursion på onsdag - den 29. august. Jeg
har fået Klaus til at køre os. Vi skal indsamle lidt forskelligt. Det vil være en rigtig god ide med gummistøvler
og evt. regntøj (tjek vejrudsigten). Vi glæder os til turen 😊

Forældremøder
8. – 9. klasse afholder forældremøde mandag d. 27. august fra 19.00 – 20.30.
Beg. – 5. klasse afholder forældremøde tirsdag d. 28. august efter følgende plan:
17.30 – 19.00 2. – 3. klasse
18.30 – 20.00 Beg. – 1. klasse
19.30 – 21.00 4. – 5. klasse

Nyt fra Børnehaven
Ida Pagård er ansat i børnehaven. Hun er vikar for Birgitte i ca. 3 mdr. Vi byder Ida hjertelig velkommen hos
os.
I dag, d. 24. august har Alexander fødselsdag, og vi ønsker tillykke med fødselsdagen.
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Vi er godt i gang igen og hører så mange søde små historier fra børnene….”Bedstefars hund”, ”Fars
værksted”, ”Mors smykker”, ”Fars prutter”, ”Mormors bil”, ”Fars traktor”, ”Storebrors fodbold”, ”Kusines
fletninger” mm.

Træf
Hvert skoleår deltager alle familier i ét træf, hvor der arbejdes med praktiske ting omkring skole og
børnehave: Rengøring, vedligehold af bygninger og udearealer m.v. Det er alt sammen med til at sikre, at vi
har en velholdt og velfungerende skole og børnehave. Træffene i dette skoleår kommer til at ligge på
nedenstående tidspunkter. I får hermed muligheden for at meddele tilbage til pedel Klaus Sørensen,
hvornår I ønsker at deltage. Hvis man ikke svarer tilbage, så sætter Klaus jer på til et tidspunkt.
Træffene er ikke kun arbejde, men meget hyggelige sociale arrangementer, hvor forældre og børn er
sammen og møder andre familier. Der er altid gode pauser ☺
• Lørdag d. 22.09.2018. kl. 08.35-12.00.
• Lørdag d. 17.11.2018. kl. 08.35-12.00.
• Lørdag d. 16.03.2019. kl. 08.35-12.00.
• Tirsdag d. 25.06.2019. kl. 08.35-12.00.
• Lørdag d. 29.06.2019. kl. 08.35-12.00.
• Hjælpe en hverdag.
Der vil værre formiddagskaffe med brød til alle træf. Lørdag d. 29.06. vil der være lasagne kl. 12.00.
Tilbagemelding til klau0243@bfri.dk eller sms til 30706854 senest d. 1. september. Herefter udsendes
planen fredag d. 7. september med nyhedsbrevet.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Info fra Blåbjerg Familie Motion
Fordeling af badmintonbaner og spilletid sker mandag d. 03.09 kl. 17.00 ved hallen.
Efter denne dag kan man kontakte Klaus tlf. 30706854 for at få en tid.
Kontingent for børn 200 kr. og for voksne 300 kr.

Kalender
27. august

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

28. august

Forældre møde i beg. - 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

Beg.- 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

Kalender for hele skoleåret kan ses på vores hjemmeside. Flg. dette link
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