
 NYHEDSBREV 
 

Uge 10              Den 11. marts 2022 

 

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

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

 

Gåtur for fred og fællesskab   

Tirsdag den 29. marts afholder Blåbjerg Friskole et støttearrangement for ofrene for 

krigen i Ukraine. Krigen i Ukraine bekymrer os alle – store som små. Både elever og 

lærere vil gerne være med til at hjælpe og vise sympati for ofrene. Derfor har vi 

besluttet at vi vil invitere alle interesserede med til en eftermiddag i fællesskabets ånd. Vi vil begynde med 

en fælles gåtur og bagefter samles vi i skolegården, hvor der kan købes mad/drikke og andet kreativt fra 

elevernes boder. Hele overskuddet skal sendes til SOS børnebyerne i Ukraine. Men, vi har brug for jeres 

hjælp. Hvem vil hjælpe med at bage – pølsehorn, boller, pizzasnegle eller andre lækkerier? 

 

Træf - lørdag den 12. marts - kl. 8.30-12.00 

Tanja og Peter Gorrsen, Trine Hopp og Gaute Riaunet, Dorthe og Morten Pedersen, Cornelie og Ejnar 

Gammeltoft, Gina H. Larsen og Johannes P. Jacobsen, Birgitte D. og Brian Dammark, Line B. og Christian 

Schøler, Jette og Carsten Gregersen, Carina L. Kølle og Allan I. Pedersen, Cecilie og Troels L. Dam, Antoanela 

og Florin-Catalin Balmus. 

Vi mødes i kælderen på skolen, hvor vi fordeler opgaverne, som er ekstra rengøring på skolen og i 

børnehaven samt lave formiddagskaffe. Børn er også meget velkomne.  

Hvorfor er natur vigtig for børn?          
Sæt X i kalenderen

 

Sanni Maria Pedersen Korsgaard fortæller om ”Hvorfor er natur vigtig for børn? - om naturglæde, 

naturdannelse og bæredygtig pædagogik”. 

Sanni er uddannet pædagog og kandidat i pædagogisk psykologi. Hun er naturpædagog i en udflytter- 

børnehave, skribent, anmelder og oplægsholder. Hun har bl.a. skrevet bogen: ” Sæt spor 

- natur, udeliv og science i børnehøjde” 

Foredraget afholdes onsdag den 11. maj fra 16.30 - 18.00 på skolen.  

Foredraget er gratis og åben for alle, så inviter gerne venner, bekendte og kollegaer med. 

Hvilken skole ønsker vi i fremtiden?        
Sæt X i kalenderen

 

Møde mellem alle lærere, alle forældre og bestyrelsen. Lærerne præsenterer deres målsætninger for 

hvordan skolen kan udvikle sig de kommende år, og vi går i dialog om, hvad I forældre værdsætter, hvad I 

ønsker mere af og hvad I se af andre muligheder. Måske er der også målsætninger, som nogle forældre har 

tid og lyst til at arbejde med. Alt sammen for at gøre vores skole endnu bedre. 

Mødet bliver onsdag den 18. maj om aftenen.  
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Ekskursion til Fiskeri- og Søfartsmuseet 

Lidt billeder fra begynder-3. klasse fantastiske ekskursion til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, hvor vi 

lærte om havets dyr og olieproduktion i Nordsøen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra børnehaven 

 

Mandag: Skolegruppe. 

Tirsdag: Svømning og vi får besøg af bogbussen. 

Onsdag:  Bålmad, fladbrød med bær kompot. 

Torsdag:  Gåtur til høvdingeskoven. 

Fredag:  Vi går i hallen og vi gør rent ved vores dyr. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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 Kalender   

12. marts Træf - kl. 8.30 - 12.00 

28. marts-1. april Fagfordybelse - innovativt projekt for alle 

4.-8. april Introkurser for 8. klasse 

6. april Bestyrelsesmøde 

9.-18. april Påskeferie 

20. april Generalforsamling 

2.-10. maj Skriftlige prøver 

13. maj St. Bededag 

26. maj Kr. Himmelfartsdag 

11. 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/  

 

 

 

 

 

Nyt fra Blåbjerg Familie Motion 

 

Blåbjerg Familie Motion afholder generalforsamling mandag den 21. marts kl. 16.30 - ved hallen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Blåbjerg Familie Motion 
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