
 NYHEDSBREV 
 

Uge 10              Den 10. marts 2023 

 

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

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

 

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 mm. 

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. 

 

Nyt fra børnehaven 

Tak til jer, der allerede har svaret på “pasning og leg” de tre dage før påske. Vi håber de sidste vil skrive sig 

på, så vi kan få lavet en arbejds- og ferieplan for de voksne. Dette gælder både børnehave og SFO. 

Vi har fået nogle timer fra Varde Kommune, så vi kan lave dansk sprogstimulering. Det betyder at Vibeke vil 

være med i Pindsvinegruppen tre af ugens formiddage.   

Vi har “åbnet” lågen til området ved Solhytten. Klaus har sat hegn op, så vi nu kan bruge dette fantastiske 

område. På de kolde og våde dage, kan vi også lege i Solhytten. Vi håber I kan finde os, når vi “gemmer” os 

rundt omkring     

Liam, der startede i sidste uge, er af familiære grunde desværre stoppet igen. 

Ugeplan: Men med plads til ændringer      

Mandag:  Der er fællessamling, hvor vi synger og læser en historie.  

Tirsdag: De ældste går i skolegruppen og vi andre laver påskepynt. 

Onsdag:  Vi arbejder fortsat med Bamsevenner. 

Torsdag: Vi går en tur og måske laver vi bål. 

Fredag: Vi gør rent hos dyrene, samt går i hallen og bruger noget energi. 

 

Nyt fra SFO:   

Efter den nye plan, hvor bussen om fredagen kører kl. 13.30, vil det være Vibeke der åbner SFO'en til kl. 

13.15 sammen med Helle. Else Marie møder kl. 13, som hun plejer. Planen er, at SFO'en går i 

Naturbørnehaven, når bussen kører. Vi håber også, at SFO-børnene vil få glæde af det nye område ved 

Solhytten. Der er gode muligheder for at bygge huler og klatre i træer.  

 

Med venlig hilsen  

 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Nyt fra Blåbjerg Familie Motion 

Der afholdes generalforsamling mandag den 27. marts 2023 – kl. 16.30.  
Det foregår i indgangen til hallen.  
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen. 
 

 

Kalender   

 

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/

