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Tak 

Tak til de forældre der har været til træf i lørdags. I sne og slud blev der arbejdet både i skole og børnehave. 

Højbedene er klar til at blive tilsået, og det bliver gjort så snart vejret tillader det. I det nye ”skovområde” er 

der blevet beskåret og fældet træer, så nu er der klar til masser af god leg      

 

”Påskearbejde” 

Husk tilbagemelding på opslaget om ”Påskearbejde” på Yammer. 

Fristen for tilbagemelding er mandag den 20. marts. 

I får lige opslaget igen: 

 

”Påskearbejde” 

Traditionen tro udlejer vi i påskeferien vores hal til generalforsamlinger for to grundejerforeninger. 

Her byder vi ind med at sætte borde op, lave kaffe, servere og rydde væk. Det betaler foreningerne godt 

for. 

Pengene går til lejrskoler. 

Vi har brug for folk – forældre, gerne med børn, på følgende datoer og tidspunkter: 

Fredag den 31.03. Kl. 13.30-15.00: Vi skal bruge folk til at sætte borde og stole op, dække bord mm. 

Lørdag den 01.04. Kl. 11.00-14.00: Gøre klar til generalforsamling. Lave kaffe, modtage og servere kage 

mm. 

Lørdag den 01.04. Kl. 16.30-18.00: Oprydning og klargøring til næste generalforsamling. 

Lørdag den 08.04. Kl. 13.00-14.00: Rydde borde og stole væk. 

Vi skal bede jer skrive i tråden her på Yammer. Skriv hvornår du/I kan hjælpe. Skriv senest mandag den 20. 

marts. 

 

Nyt fra børnehaven 

I denne uge har vi ”affaldsuge”, hvor vi sammen med Danmarks Naturfredningsforeningen, og rigtig mange 

børnehaver, skoler og familier, arbejder for den gode tjeneste – nemlig at holde NATUREN REN. Hvis I som 

familien vil ud at samle affald, så har vi ekstra poser I må tage med hjem      

 

Mandag:  Vi går ud og samler affald. 

Tirsdag:  Vi har ikke skolegruppe, men går igen på jagt efter affald. 

Onsdag:  Vi kigger på det affald vi har samlet, og går i gang med at lave noget ”skrald kunst”. 

Torsdag:  Vi laver bål, eller går en tur. 

Fredag:  Vi gør rent hos dyrene og vi har mulighed for at gå i hallen.  

Kom og se vores ”affaldskunst”, når I henter jeres søde børn.  
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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 

 

 

 

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. 
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Kalender   

 

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 

30. maj – 2. juni Skolen i skoven beg.-5. klasse 

5. juni Grundlovsdag 

6. juni Demokratidag 

10. juni Træf – kl. 8.30-12.00  

21. juni Idrætsdag 

22. juni Naturdag for beg.-6. klasse. Rengøring for 7.-9. klasse 

22. juni Skoleafslutning 

23. juni Sidste skoledag 

 

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/

