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Ansættelse  

Vi byder velkommen til Catherine, som pr. 1. februar, er fastansat på Blåbjerg Friskole. Catherine har været 

tilknyttet skolen som vikar siden 1. december.  

 

Småbørnsgruppe 

Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave er ved at etablere en småbørnsgruppe integreret i verden bedste 

naturbørnehave. Småbørnsgruppen er for børn i alderen 0-2 år og 11 måneder og har til huse i hjemlige 

omgivelser tæt på naturen, hvor der er masser af plads til leg – både ude og inde.   

Vi opfordrer jer til at udbrede nyheden vidt og bredt       

Se mere i vedhæftede folder. 

 

Biblioteksbussen 

På grund af omlægninger i bibliotekets betjening nedlægges driften af biblioteksbussen fra og med lørdag 

den 11. februar 2023. Man kan fortsat afhente bestilte materialer og afhente dem på de lokale 

afhentningssteder.  

Fremover bliver det onsdage i LIGE uger kl. 8.50-9.40 i Stausø/Blåbjerg Friskole – gældende fra 22. februar.  

 

Nyt fra børnehaven 

Tak for tilbagemeldinger til uge 7 – dejligt, at vi kan lave en arbejdsplan. Vi åbner og lukker efter de tider I 

har meldt ind.  

 

Vi er kommet af med et par høns, da de var blevet så store og der var for lidt plads til dem. Hønsene er 

kommet ud på Midtgården i Esbjerg. De har også taget imod den ene af vores kaniner, da de to kaniner ikke 

var helt så søde ved hinanden. Så nu er er god dyre-trivsel igen.  

 

Til samling har vi fokus på sanserne - og i denne uge FØLESANSEN.  

Derudover tænker vi krop og bevægelse ind i vores aktiviteter - når vi er ude, har vi i sidste uge fx leget 

“hestespring” – her fik vi også hjælp af søde piger. Så hvis I har nogle kæpheste i overskud, tager vi gerne 

imod – altså fysiske kæpheste      Gælder også til SFO-pigerne.  
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Mandag: Værkstedet – vi klipper fastelavnsting.  

Tirsdag: Skolegruppe, bogbussen på besøg. 

Onsdag: Bamsevenner – se gerne i garderoben, der hænger ugens planche. 

Torsdag: Vi laver bål og hygger med lidt snacks. 

Fredag: Hallen og passe dyr.  

 

Med venlig hilsen  

 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NYHEDSBREV 
 

Uge 4              Den 27. januar 2023 

 

∙ ∙ ∙ 
NÆRVÆR   |   FAGLIGHED   |   UDVIKLING   |   UDFORDRINGER   |   FÆLLESSKAB 

www.blaabjergfriskole.dk ∙ skolen@bfri.dk ∙ Telefon 7525 6604 

 

Kalender   

 

6.-10. februar Sundhedsuge  

11.-19. februar Vinterferie 

27. februar-3. marts Fagfordybelse 6.-9. klasse 

28. februar Bestyrelsesmøde kl. 19.00  

1.-3. marts Fagfordybelse beg.-5. klasse 

11. marts Træf – kl. 8.30-12.00 

27.-31. marts Innovativt projekt – for alle  

1.-10. april Påskeferie 

17.-21. april Introkurser for 8. klasse 

2.-10. maj Skriftlige prøver 

5. maj St. Bededag 

18.-19. maj Kr. Himmelfartsferie 

23. maj Mundtlige prøveperiode begynder 

26. maj Børne Musikfestival, Outrup  

29. maj 2. Pinsedag 

10. juni Træf – kl. 8.30-12.00  

 

Kalender for skoleåret og ferieplan kan ses på www.blaabjergfriskole.dk under menupunktet ”Det sker”. 

 

Skema og andre vigtige dokumenter 

Skoleskema, nyhedsbreve, årskalender, busplan mm. kan findes på vores hjemmeside. Hermed link til 

skoleskemaet: https://www.blaabjergfriskole.dk/om-skolen/skema/    

http://www.blaabjergfriskole.dk/
https://www.blaabjergfriskole.dk/om-skolen/skema/

