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Velkommen til Karina
Vi byder velkommen til Karina, der starter som lærer på skolen fra mandag d. 1. oktober. Karina skal være
klasselærer i 8.-9. klasse og bl.a. undervise i dansk, sprogfag og valgfag. Karina præsenterer sig herunder.
Jeg har glædet mig meget til at begynde på Blåbjerg Friskole ☺
Jeg bor i Skjern, er gift med Jens Kristian, har tre børn og har været på en folkeskole så
længe, at nu var det nok….
Vi skal nok komme til at lære hinanden godt at kende på kryds og tværs i nærmeste
fremtid.

Nyt fra Børnehaven
Forældremøde onsdag d. 3. november
Vi håber på jeres opbakning til forældremødet i børnehaven d. 3. november. Helle Skov, der er pædagog og
afdelingsleder ved Naturbørnehaven Engen, vil fortælle om, hvordan de driver naturbørnehave (ved MejlsOrten-Tinghøj Friskole). Anni Jørgensen vil fortælle om sine erfaringer fra Bakkegårdens Børnehaves
udegruppe.
Arbejdsdage
Vi er rigtig glade for, at I alle sammen vil være med til at male vores køkken og gang. Det er forældrerådet,
der er pilot på projektet og har taget initiativet. Det betyder at børnehavedagene d. 4. og 5. oktober bliver
lidt anderledes, men vi håber det går. I løbet af næste uge, må I gerne tage tegninger, perleplader mm. med
hjem fra barnets garderobe, samt tjekke for glemt tøj.
Torsdag d. 4. oktober om eftermiddagen rykker vi i SFO´en, så her skal I hente jeres barn torsdag. Dette
gælder også SFO børn.
Fredag 5. oktober skal I aflevere barnet i SFO og også hente det i SFO.
Vi tager barnets kurv og alt fra garderoben med i SFO, samt dyner til middagssøvn, morgenmad, bleer,
legesager mm.
I må gerne forberede jeres børn på de dage, og det gør vi også i børnehaven. Og så glæder vi os til at se
resultatet.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
3. oktober

Forældremøde i børnehaven. Vi starter udvikling af skov- og naturbørnehave

5.-7. oktober

Arbejdsweekend for børnehavens forældre

12. oktober

Skolernes motionsdag. Skoledagen slutter 13.25. Bussen kører hjem herefter

13.- 21. oktober

Efterårsferie

22. – 26. oktober

Teateruge for 6. – 9. klasse

26. oktober

Skolefest med teaterforestilling kl. 18.30 - ca. 21.00

29. – 31. oktober

Skole- hjemsamtaler beg. - 5. klasse

29. oktober2. november

Brobygning for 9. klasse

5. november

Skolen i biografen beg. - 3. klasse kl. 10.20 - 13.25

6. 7. og 8. november

Skolehjemsamtaler for 6. – 9. klasse

8. november

Lanternefest i børnehaven

9. november

Skolen i biografen 4. - 5. klasse kl. 10.20 - 13.25

17. november

Træf kl. 8.30 - 12.00

19. - 23. november

Terminsprøve 7. - 9. klasse

29. november

Bedsteforældredag i børnehaven

30. november

Juleklip

1. december

Julemarked

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