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Vores nye læringsareal - gangen, har brug for jeres hænder
- også selvom I kun kan et par timer!
Nu varer det ikke længe, inden skolens gangareal fremstår nyt og lækkert.
Men for at vi kan lykkedes med det, har vi brug for hjælp, masser af hjælp! Vi beder om hjælp i hele uge
7, der skal males, slibes og pudses.
Klaus pedel er koordinator. Det kommer både til at foregå i dag- og aftentimer.
Kontakt Klaus Sørensen på: 3070 6854 senest søndag d. 5. februar.

Det sker i børnehaven
Vi hører stadig eventyr i børnehaven. Vi har bl.a. hørt/set ”Den Standhaftige Tinsoldat”. Vi vil gerne sige
tusind tak for lån af en rigtig tinsoldat, dejligt der var en forælder, der reagerede på vores lille
efterlysning. TAK.
På mandag får vi besøg af Vinni og Olaf med alle deres små dagplejebørn. Det er godt for de børn, der
skal videre her, at komme på besøg i børnehaven.
I kommende uge begynder Oskar her i børnehaven. Vi glæder os til at lære ham og hans familie at
kende.

Fagfordybelse torsdag og fredag i uge 5
Begynder – 4. klasse har fagfordybelse i bevægelse, engelsk og musik. Johanne, Kia og Line er lærere.
Børnene skal medbringe praktisk udendørstøj torsdag og fredag og idrætstøj til halbrug om fredagen,
hvor vi tager til hallen i Outrup.
5.-6. klasse har fagfordybelse i matematik og de kreative fag. Lisbeth, Simone og Frands er lærere.
7.-9. klasse skal arbejde med slaveri og slavearbejde. Vi skal bl.a. igennem trekanthandlen og vilkårene i
plantagerne. Eleverne skal lave kampagner for og imod slaveri. Kamilla og Kåre er lærere.

Forældremøde 5. – 9. klasse
Torsdag d. 9. februar fra 18.30 – 20.30. Vi skal bl.a. høre om lejrskole og de ældste om prøver.

Generalforsamling
Generalforsamling, med valg til friskolens og børnehavens bestyrelse, finder sted onsdag d. 19. april.
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Vinterferie - børnehavens børn og SFO
Juleferien er knap nok overstået, før vi vil bede jer om at krydse af på tavlen, hvis I har brug for pasning i
vinterferien i uge 7. Tak.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Deltag i Madpakkedysten med din klasse
Her hos Skolemælk har vi en ambition om at bringe sundhed ind i skolen, og vi synes det er vigtigt at
lægge vægt på at have en god madpakke med i skole.
Med Madpakkedysten kan du som lærer støtte op om dette, og sætte fokus på næring til læring i
indskolingens 0.-3. klasser.
I 4 sjove og inspirerende film fortæller kogebogsforfatter Louisa Lorang om, hvordan børnene selv kan
kreere den sundeste, lækreste og mest fantasifulde madpakke. Eleverne skal bruge den nye viden til at
give klassens bud på Danmarks bedste madpakke. Én vinderklasse fra hver årgang (0.-3. klasse)
præmieres med en tur på en lokal restaurant med 3-retters frokostmenu!
Aktiviteten finder sted i marts og passer til Natur og Teknologi og Understøttende Undervisning.
Læs mere og tilmeld din klasse her: http://madpakkedysten.dk
Med venlig hilsen
MEJERIERNES SKOLEMÆLKSORDNING
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Kalender
2. - 3. februar

Fagfordybelse

9. februar

Forældremøde 5. – 9. klasse 18.30 – 20.30

11. - 19. februar

Vinterferie

20. - 24. februar

Gymnastik- og sundhedsuge

24. februar

Gymnastikopvisning

6. - 8. marts

Fagfordybelse for 5. - 9. klasse

13. - 17. marts

Fællesuge

25. marts

Træf kl. 8.30 - 12.00

27. - 31. marts

Brobygning 8. klasse

3. - 7. april

Lejrskole 8. - 9. klasse

8. - 17. april

Påskeferie

19. april

Generalforsamling kl. 19.00

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

