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Velkommen  

Vi byder velkommen til Julie, som er begyndt i 8. klasse. Vi opfordrer alle til at tage godt imod Julie og 

hendes familie. 

 

Nyt skema 

Nu hvor Johanne er skoleleder, skal en del af hendes timer med eleverne overtages af andre lærere. Alle 

timer bliver dækket af lærere med de rigtige linjefag, og som selvfølgelig kender eleverne godt i forvejen. 

Det betyder at vi får et nyt skema, som kommer her sammen med Nyhedsbrevet. 

 

Busrute 

Vi har lavet en ny busplan, gældende fra mandag den 6. marts. Der er ganske få ændringer i morgenruten. 

Tjek de nye tider. 

Eftermiddagsruten bliver nu fordelt på 2 ruter, hhv. mandag, tirsdag, onsdag samt torsdag, fredag. Det har 

vi gjort for at tilgodese flere elever ift. hvor lang transporttid de får i bussen. 

Mandag-torsdag kører bussen fra skolen kl. 14.35, fredag kører bussen kl. 13.30. 

Busplanen udsendes sammen med Nyhedsbrevet. 

 

Teaterforestilling 

Tirsdag den 7. marts er 6.-9. klasse blevet inviteret ud på Campus Varde for at se teaterforestillingen “Midt 

om natten”. Forestillingen starter kl. 11:30. Vi er tilbage, så eleverne kan komme med bussen hjem.  

 

Træf lørdag den 11. marts 

Vi mødes i kælderen på skolen kl. 8.30, hvor vi fordeler opgaverne. Det er bl.a.: vaske vinduer, grave bede i 

børnehave, tynde ud i skov, ekstra rengøring, formiddagskaffe 

Medbring gerne en motorsav og ikke mindst det gode humør. 

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. 
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Nyt fra børnehaven 

Vi afslutter vores fokus tema “Krop, sanser og bevægelser” i udgangen af marts. I denne periode, vil vi især 

have fokus på bevægelsen udenfor.  

Mandag vil vi forsøge med fællessamling for Ugler og Pindsvin. Vi vil synge fra sangkufferten, hvor børnene 

på skift må vælge en sang og høre en historie.  Alle kan ikke få lov samme dag, så det er en oplagt mulighed 

for at få noget træning i at vente på at det bliver “min tur”. 

Vi håber på dejligt forårsvejr, men husk en varm trøje.  

Ugen igennem vil vi klippe påskepynt og måske lave gækkebreve…shysss… 

 

Mandag:  Fællessamling og sange om kroppen 

Tirsdag: Skolegruppen. Vi andre klipper påskepynt 

Onsdag: Bamsevenner, kig i garderoben hvilket tema vi har snakket om      

Torsdag: Vi går tur og laver evt. bål med lidt snacks.  

Fredag: Vi går i hallen og gør rent hos dyrene.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

 

7. marts Teaterforestilling på Campus Varde for 6.-9. 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/

