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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
Kom! Vær med til at lave en fantastisk fest!
TAK for jeres opbakning til jubilæets bondebal den 15. september. Der tegner sig et billede af nogle
herlige rammer og et godt indhold.
Hvis ikke I har tilmeldt jer, skal dette ske senest den 5. september på mobilpay 29856 (kr. 250 pr. person) –
skriv navn i kommentarfeltet. Du kan også sende en mail til tilmeld@bfri.dk også senest d. 5. september.

Fagfordybelse - yngste gruppen:
Mandag d. 3. september
Som en forberedelse til vores lejrskole, hvor vi bl.a. skal på fossiljagt - tager vi mandag på tur til Hvidbjerg
Strand (ved Blåvand). Vi skal finde muslinger m.m., som kan bruges til aftryk, som vi laver om tirsdagen.
Medbring tøj efter vejret samt en drikkedunk og en stor madpakke i en turtaske - INGEN skoletaske.
Tirsdag d. 4. september
Vi deler hele yngste gruppen ind i hold - og arbejder i 3 forskellige værksteder (alle prøver hvert værksted).
Der skal bl.a. laves aftryk, fortælles om historien bag Hjerl Hede, og om hvad der gør Fur til noget ganske
særligt.

Nyt fra Børnehaven
Kære forældre.
Tusind tak for jeres hjælp og indsats til arbejdsdagen.
Vejret er meget omskifteligt lige nu, så vi ønsker rigtig meget for børnene, at der både er gummistøvler, let
jakke eller trøje med lynlås mm. Vi er ved at lave tøjlister til jeres kurve, som kommer snarest.
Vi er godt i gang med sociale og personlige kompetencer. – I dag startede vores foto-tur, hvor vi tager
billede af barnets hjem. Børnene var meget stolte over at vise hvor de boede.
I dag har Mikas fødselsdag – tillykke med de 5 år
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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 være 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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Beklædning til børn og voksne
Børnehavens og skolens børn, forældre, venner og ansatte får nu mulighed for at anskaffe sig den flotteste
jakke i softshell kvalitet med tryk på ærmet af fællesskabets træ og med et tryk lige over lænden med vores
navn: Blåbjerg Friskole & Børnehave.
Jakkerne er marineblå og fås i følgende størrelser:
Børn i str. 110/120(6-8 år) – 130/140(9-11 år) – 150/160(12-14 år)
Dame i str. XS – 2XL
Herre i str. XS – 5XL
Jakkerne kan ses og prøves på skolen.
Børnehavens børn får en anden model med de samme tryk. De kan ses i børnehaven.
Børnene i børnehave og skole har prøvet jakkerne og vi har noteret deres mål.
I skal blot bestille jakken på bestillingssedlen, hvis jeres barn skal have en jakke.
Vi vil også opfordre forældre og andre voksne til at bestille.
Jakken er flot og funktionel, og vil være med til at skabe god opmærksomhed omkring skole og børnehave.
Prisen for en jakke med tryk: 275 kr.
Bestillingssedlen udsendes på Yammer.
Vi udleverer også print af bestillingsseddel til børnene i uge 37.
Håber at I er med på en hurtig bestilling.
Bestillingsfristen er mandag d. 17. september
Betaling opkræves med skolepengene i oktober.

Til højre ser i træet der kommer på skulderen
På næste side kan I se billerder af jakker og af navnet.
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Til højre ser vi Theis i modellen,
til skolens børn og alle voksne.
I virkeligheden er jakken mere dyb marineblå.
Se den evt. på skolen

Herunder ses modellen til
børnehavens børn.

Herunder ses ”navneskiltet” der skal sidde lige over lænden
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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.

Børnehold i Blåbjerg Familie Motion
Børn fra børnehaven trænes af Signe, Niels og Luca fra 8. klasse.
Børn fra beg. til 5. klasse trænes af Maja og Ole fra 9. klasse.
For begge hold er der træning fra 13.30 – 14.30. Start d. 20. september. Varighed: Indtil skolens
gymnastikopvisning.
Maybritt vil være tilstede under træningen. Kia Krag står til rådighed for de unge med hjælp og sparring
omkring gymnastikken.

Kalender
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

6. 7. og 8. november

Skolehjemsamtaler for 6. – 9. klasse

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