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Lucia
Alle luciapiger skal have håret sat op hjemmefra. I år får pigerne deres kjoler med hjem. De skal selvfølgelig
stryges.

Jule-syng-sammen
Onsdag den 13. december er der Lucia-optog og ’jule-syng-sammen’. Det er en tradition at familierne
mødes og sammen ser pigerne gå Luciaoptog, vi synger julesange sammen, danser sanglege og nyder et
godt kagebord. Alle familier skal medbringe en kage til det store fælles kagebord. Det er rent hygge ☺
Vi starter kl. 18.30, og vi slutter aftenen omkring kl. 20.15. Forud for dette arrangement skal forældrene
vælge ny tilsynsførende.

Valg af ny tilsynsførende
Afholdes forud for Lucia og julesyngsammen onsdag d. 13. december kl. 18.00. I den forbindelse vil der
byder skolen på suppe, som er gratis. Øl og sodavand kan tilkøbes. Tilmelding i tråden på Yammer er
nødvendig. Vi tilbyder pasning af børnene, når den mere alvorlige del finder sted.
Bestyrelsen indstiller Torben Andersen til valg for en toårig periode. Torben Andersen er certificeret til at
udføre opgaven. Han har desuden arbejdet mange år på frie skoler. Torben giver selv en meget grundigere
præsentation.

Nyt fra Børnehaven
I børnehaven har vi i næste uge fyldt dagene op med jul og oplevelser.
Tirsdag: Efter svømning tager vi direkte til missionshuset i Henne Stationsby, hvor vi julehygger og danser
om juletræ.
Onsdag: Bager vi pebernødder i børnehaven.
Torsdag: Vi tager en tur til Varde bibliotek. Vi går igennem byen og ser på nisser. Nærmere info i
børnehaven i løbet af ugen.
Fredag: Julefrokost i børnehaven så minus madpakker den dag.

Juleafslutning
Onsdag d. 20. december er sidste skoledag før jul. Der bliver tid til at hygge i klasserne. Efter aftale med
klasselærer kan der medtages lidt godter til fælles omdeling.
Traditionen tro afsluttes dagen med julegudstjeneste, hvor man bl.a. kan opleve skolens kor synge.
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Vi går fra skolen kl. 10.45. Der er gudstjeneste kl. 11.30. Børnene kan afhentes ved kirken kl. 12.15.
Forældre er også velkomne til at deltage i gudstjenesten. Elever, der ikke bliver afhentet ved kirken, går
med tilbage til skolen, hvor vi hygger indtil kl. 13.25, hvor bussen kører.

Julegaver til julesækken – det kan nås endnu!
Traditionen tro vil vi i december måned trække gaver fra julesækken. De børn, som har haft en gave med til
julesækken, deltager i trækningen. Gaverne må maks. koste 25 kr. Gaverne må ikke indeholde madvarer
eller slik. Man kan fortsat komme med gaver.

Julemarked d. 2. december
Vi havde et godt julemarked. Mange mennesker kom forbi, og det var rigtig hyggeligt. Overskuddet blev på
ca. 30.000 kr., hvoraf hovedparten går til renovering af skolekøkkenet.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave

Kalender
13. december:

Kl. 18.00 Fællesspisning efterfulgt af valg af ny tilsynsførende
Kl. 18.30 Lucia og julesyngsammen

20. december:

Juleafslutning – med gudstjeneste i kirken kl. 11.30

21. december –
2. januar

Juleferie

3. januar

Klasselærerdag

15. - 19. januar

Projektuge 7. - 8. klasse

17. - 19. januar

Læsedage beg. - 6. klasse
Læsemarathon 4. - 6. klasse d. 18.-19. januar

5. - 6. februar

Fagfordybelse 5. - 8. kl.

8. februar

Lisbeth G Petersen holder foredrag fra 19.00 – 21.00. Foredragets titel er "Få styr på
dit liv" - mindre stress og mere gejst!

10. - 18. februar

Vinterferie

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

