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Gåtur for fred og fællesskab   

Tak for jeres deltagelse i et arrangementet       Hermed lidt billeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi indsamlede i alt 8.079 kr. + 2600 kr. (indtil nu) i vores fundraiser på Facebook i alt 10.679 kr. 

 

3.-4. klasse (svømning) 

Uge 14 vil være sidste gang vi er til svømning. Efter påskeferien har vi igen idræt på skolen.  

 

SBE-koret 

Vi får besøg af Sdr. Bork efterskole, som kommer og synger/spiller for eleverne i begynder-5. klasse. Det 

foregår onsdag den 6. april i 1. lektion. 

 

7. klasse (idræt)  

Da 8.-9. klasse er på introkurser hele uge 14, får 7. klasse fri kl. 13.25 på fredag, så alle elever kan gå på 

tidlig påskeferie. Bemærk: bussen kører kl. 13.25. 
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Nyt fra børnehaven 

Så har vi sendt Kia god på barsel. Håber hun nyder det. 

Vi har også sagt velkommen til Pia, som skal være her i Kias barselsvikariat. Håber I vil være med til at tage 

godt imod hende. 

Stor tillykke til og med Magnus som bliver 4 år den 5. april. 

 

Mandag: Vi laver påskepynt, skolegruppe går i skolen og laver opgaver. 

Tirsdag:  Vi holder fødselsdag for Magnus og får besøg af bogbussen. 

Onsdag: Vi laver spejlæg og bacon på bål. Det spiser vi med rugbrød og karse. 

Torsdag:  Vi tager på tur til Blåbjerg stenen og leder efter forårstegn. 

Fredag:  Vi tager på påskeløb og leder efter påskeæg. 

God påske 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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 Kalender   

4.-8. april Introkurser for 8. og 9. klasse 

6. april Bestyrelsesmøde 

9.-18. april Påskeferie 

20. april Generalforsamling 

2.-10. maj Skriftlige prøver 

11. maj 
Foredrag: ”Hvorfor er natur vigtig for børn” fra 16.30 - 18.00 

v. Sanni Maria Pedersen Korsgaard 

13. maj St. Bededag 

18. maj 
Hvilken skole ønsker vi i fremtiden? Arrangement for forældre, 

bestyrelse og lærere. 

26. maj Kr. Himmelfartsdag 

30.maj-3. juni Skolen i skoven 

3. juni Demokratidag 

3. juni Børne Musikfestival i Outrup 

6. juni 2. Pinsedag  

11. juni Træf - kl. 8.30 - 12.00 

22. juni Naturdag for begynder-6. klasse, rengøring 7.-9. klasse. Fri kl. 13.25 

23. juni Idrætsdag. Fri kl. 13.25 

24. juni Sidste skoledag. Fri kl. 13.25 

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/

