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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.

Erhvervsuddannelsesdage for 8. og 9. klasse
Erhvervsskolernes dag er en introduktion til erhvervsuddannelserne, som dækker over handelsskole,
landbrugsskolen, social og sundhedsskolen og alle erhvervsuddannelserne på Teknisk Skole som f.eks.
murer, maler, frisør og kok.
Besøget er på 2 timer, hvoraf den ene er en guided rundvisning, og den anden time er på egen hånd rundt
til forskellige stande. Kirsten Falck har d. 29.08. givet eleverne en introduktion til dagen.
Studievejleder, Klaus Højvang kommer og laver evaluering sammen med eleverne her på skolen 2. oktober
kl. 9.00.

Anne har sagt op
Anne Stensig har opsagt sin stilling hos os. Anne ønsker en ro omkring sig selv og sin graviditet, som vi ikke
kan tilbyde. Vi siger tak til Anne for hendes indsats og ønsker hende held og lykke i fremtiden.

Nyt fra Børnehaven
Tiden flyver afsted, og nu er der gået endnu en uge og lidt mere til. Vi er så heldige at kunne sige
velkommen til endnu en familie. Vi håber, at I vil tage godt imod Jamie og hans familie.
Så nu har vi en del nye ”børn” som ”øver” sig i at gå i børnehave. Det kan godt være lidt svært, og man kan
godt komme til at savne mor og far. Så vores højeste prioritet er, at de får en god start her i børnehaven.
Vi har nydt det gode vejr på legepladsen. Flere af børnene har opdaget, at der var modne vindruer på vores
vinplante, så dem hyggede vi os med.
Efter ”skolebørnene” er kommet i skole, har vi fået nye pladser, når vi spiser: Anni, August, Ditlev, Mai,
Mikas, Nadia, Emil og Elias sidder i køkkenet sammen med Anni.
Oskar, Sofus, Alexander, Liva, Ofelia, Albert, Mads og Jamie spiser sammen med Tanja eller Ida i stuen.
Vi øver os i stille tid, madro og i at spise vores mad pænt.
Mandag var Tanja på fototur, hvor de sidste børn kom med.
Onsdag får vi besøg af bamseven, hvor vi igen vil arbejde med, hvordan vi kan blive bedre venner, snakke
pænt til hinanden, sige STOP når nogle driller osv.
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Vi laver også samarbejdsøvelser, f.eks. med at hjælpe hinanden med at lyne lynlåsen i jakken, og det er
altså fedt at være en kammerat, der hjælper.
Torsdag tager vi på tur.
Fredag har vi hallen.
D. 3. oktober har vi forældremøde fra 18.30-21.00 med fokus på udvikling af børnehaven.
D. 8. november har vi lanternefest.

Træf
Jeg har forsøgt at lave en oversigt over, hvornår man deltager i træf. Hvis der er sket en fejl, hører jeg gerne
om det, så det kan rettes. Vi mødes i kælderen på skolen, hvor vi fordeler de forskellige opgaver. Børn er
meget velkomne sammen med forældre, og det er en god ide, hvis I drager dem med i de forskellige
opgaver. Der vil være formiddagskaffe og brød til alle træf. Husk at bytte hvis man bliver forhindret.
Træf d. 22.09.18 kl. 08.30 - 12.00
Natashja Olsen og Michael Lundby, Kristine og Søren Madsen, Mette og Sune Sandvang, Sandie og Lars
Jensen, Jette og Carsten Simonsen, Mattie og Jan Haarsma, Terese Pedersen og Brian Viborg, Britta Nielsen
og Thomas Mortensen.
Træf d. 17.11.18 kl. 08.30 - 12.00
Randi og Christian Kirchheiner, Vibeke Madsen, Salli B Henriksen og Mads Hansen, Rebecca og Torben
Jakobsen, Cornelie og Ejnar Gammeltoft, Gina H Larsen og Johannes Jacobsen, Marianne og Jim Thomsen,
Line og Christian Schøler, Gitte og Brian Riber, Annette og Flemming Kristensen,
Træf d. 16.03.19 kl. 08.30 - 12.00
Tanja og Simon Pedersen, Cecilie og Troels L Dam, Heidi Ingvartsen og Bent Christensen, Lisbeth og Peter
Hansen, Anja og Peder Jochumsen, Johnny Christensen, Vicky og Martin Holberg, Pia Lidegaard og Dennis
Møller, Bualai og Kim Thomsen, Karin Hansen og Niels Finnerup, Ditte og Anton Christensen, Birgitte og
Brian Dammark, Dorthe B Jensen og Heinrich Prast, Anne- Mette og Jens Kristiansen.
Træf d. 25.06.19 kl. 08.35 - 12.00
Bente og Andreas Kristensen, Lotte og Martin Folmer, Pia og Carsten Jørgensen, Anette Nissen og Stanley
Johansen.
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Træf d. 29.06.19 kl. 08.30 - 12.00 (med efterfølgende lasagne kl. 12.00)
Annemette og Casper Rosendahl (laver lasagne) Bitten og Ole Nielsen, Gitte og Thomas Høj, Vibeke og
Christian Knudsborg, Dinnie og Søren Rasmussen, Sylvia og Michael Pek, Karina og David Etzerodt, Majken
H Køppen, Birgitte og Allan Kristensen, Carina og Carsten Olsen, Birgitte Davidsen og Morten Lauritsen,
Trine Jeppesen og Erik Ludvigsen, Diana R Holtzmann, Rikke og Andy Christensen, Charlotte og Anders
Kristensen, Brigitte Mourits og Sjaak Nederend, Anette og Søren Madsen, Mandy og Christian Rosche,
Yohana V Bastidas, Pia og Bjarne Kargo.

Hjælpe en hverdag.
Lene og Palle Pedersen, Ariane og Frank Eisermann, Lone og Jesper Steensbeck, Maria og Søren Brydsø,
Marlene og Morten Carl, Ida og Thomas Lauritsen,

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 billeder 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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Opstart Blåbjerg Familie Motion
Volleyball: Starter tirsdag d. 18.09.18 kl. 19.00
Multibold: Begynder – 5. kl. starter onsdag d. 19.09.18 kl. 13.30 - 14.30
Gymnastik: Børnehave – 5. kl. starter torsdag d. 20.09.18 kl. 13.30 - 14-30
Fordeling af badmintonbaner og spilletid sker mandag d. 03.09 kl. 17.00 ved hallen.
Efter denne dag kan man kontakte Klaus tlf. 3070 6854 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 Kragh står til rådighed for de unge med hjælp og sparring
omkring gymnastikken.

Kalender
12. september
14. september

15. 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

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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