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Glædelig nyhed 

Det er med stor glæde at en enig bestyrelse har valgt Johanne Ringgaard som ny skoleleder på Blåbjerg 

Friskole – gældende fra 1. marts. Hun kan udenfor skoletiden træffes på tlf. 2175 7087. 

 

Fagfordybelse i uge 9 

I uge 9 har vi fagfordybelse, hvilket betyder at vi fordyber os i et eller flere emner. 

For 6.-9. klasses vedkommende er det hele ugen og for begynder-5. klasse onsdag-fredag. 

 

Onsdag den 1. marts: 

2.-5. klasse arbejde med ”Mad i Middelalderen”. Vi skal være ude og lave mad over bål, så husk praktisk tøj. 

7.-8. klasse har madkundskab hele dagen. 

Torsdag den 2. marts: 

Beg.-2.  klasse laver ”stop-motion” ud fra diverse fortællinger. 

6.-9. klasse skal arbejde med emnet “musikvideo”. Torsdag vil der være optagelser til musikvideoen “STOP” 

med Madamblå og Poprockerne. I ugens løb laver vi rekvisitter og arbejder med koreografi/dans.  

Fredag den 3. marts: 

Beg.-5. klasse arbejde med temaet ”Affald”. Klaus kører os til stranden, hvor vi samler affald. Vi spiser 

madpakker hjemme på skolen. 

6.-7. klasse tager hjem til Martin i Varde, hvor vi holder en hyggedag, for at styrke sammenholdet i klassen.    

 

Træf lørdag den 11. marts 

Vi mødes i kælderen på skolen kl. 8.30, hvor vi fordeler opgaverne, som er både ude og inde.  

Der vil være formiddagskaffe. Træffet slutter kl. 12.00. 

 

Dorte og Emil Pedersen, Cornelie og Ejnar Gammeltoft, Tanja og Klaus B. Pedersen, Connie og Allan 

Tonnesen, Dorthe og Morten O. Pedersen, Karin F. Hansen og Niels Finnerup, Louise og Bjarke G. Jensen, 

Ann K. Pedersen og Claus Andreasen, Anna og Lars Hartvig, Pia Lidegaard og Dennis Møller, Rebecca og 

Torben Jakobsen, Manuela og John Madsen. 

 

Medbring det gode humør. 

 

Nyt fra børnehaven 

I denne uge får vi en skolepraktikant. Det er Elias fra Frelloskolen i Varde.  

Vi skal desværre sige på gensyn til Annika den 3. marts. Vi kommer til at savne Annika, der har gjort det 

rigtigt godt i vores Naturbørnehave. 
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Vi fortsætter med temaet krop, sanser og bevægelser – i denne periode bliver det meget udenfor med 

gåture. Vi håber foråret er lige om hjørnet. 

Vi skal sige velkommen til Liam på 3,5 år. Liam starter 1. marts i vores Naturbørnehave. 

 

Mandag:  Vi får besøg af dagplejerne      

Tirsdag:  Skolegruppen – vi andre arbejder i værkstedet 

Onsdag:  Vi arbejder med bamsevenner – kig i garderoben og se hvad vi har snakket om.  

Torsdag:  Vi laver bål med lidt snacks og går på jagt efter foråret – på vintergækker jagt ☺  

Fredag:   Vi går i hallen og gør rent hos dyrene – og holder afslutning for Annika  

              

 

Med venlig hilsen  

 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

 

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/

