
 NYHEDSBREV 
 

Uge   19 Den 12. maj 2021 

 

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

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

 

HJÆLP - håber det virker bedre denne gang 😊 

Det er dejligt at have alle børn tilbage igen. Vi håber vi kan beholde dem alle indtil sommerferien. 

Pandemien er dog endnu ikke forbi, og for tiden er den tiltagende. Derfor er det vigtigt, at vi alle er 

opmærksom på de gældende retningslinjer. Det bedes I tale med jeres børn om (også selvom det bliver en 

træls gentagelse, beklager, men det er nødvendigt.). 

 

Det er vigtigt, at I hjælper os til at udgå at for mange samles for tæt inde på skolen. Det sker typisk om 

morgenen når børnene afleveres. Vi henstiller til, at I siger farvel til børnene udenfor, som det anbefales i 

retningslinjerne. Er det nødvendigt for jer at komme ind på skolen, så gør det helst på et tidspunkt, hvor der 

ikke er mange børn på vej ind eller på vej ud af skolen. Husk mundbind.  

 

Skemaændring for 7. klasse 

Fremover skal 7. klasse have tysk i 2 lektioner på tirsdage. Den tredje lektion flyttes til onsdage fra 13.35 til 

14.35. 

 

Nyt fra børnehaven 

Vi nyder foråret i børnehaven. Der er en spændene tid - fuglene synger, blomster og træ springer ud. Vi er 

ved at gøre klar til at plante i vores nye bed.  

Vores kaniner har fundet ud af at græsset er grønnere uden for deres hegn, så de hopper tit ud af 

”kaningården”. Hvis de gør det i en weekend, hvor I passer dem, så fortvivl ikke hvis I ikke kan fange dem. 

De bliver i nærheden, også fanger vi dem.  

 

Mandag: Kia har fri så vi tager ikke på tur. 

Tirsdag: skolegruppe, vi er kommen til U i alfabetet. Vi skal igen øve på hvor vi bor, hvad vi hedder og 

hvornår vi har fødselsdag.  

Onsdag: vi laver ”Arme ridder” på bål 

Torsdag: hele børnehaven tager på tur til Ballonparken.   

Fredag: ordne dyr. 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

13.-16. maj Kristi Himmelfartsferie 

24. maj 2. Pinsedag 

3. juni Mundtlig prøve for 9. klasse - FP9 Engelsk 

4. juni Demokratidag 

7. - 11. juni Skolen i skoven for b.-8. klasse 

14. juni Mundtlig prøve for 9. klasse - FP9 Dansk 

16.-18. juni Lejrskole for 8.-9. klasse, hvis retningslinjerne giver mulighed for det. 

23. juni 
Natur-dag for b.-6. klasse.  

Rengøringsdag for 7.-9. klasse. Skoledagen slutter 13.25. 

24. juni 
Idrætsdag. Skoledagen slutter 13.25. 

Skoleafslutning fra kl. 17.00 

25. juni Sidste skoledag    

26. juni til 10. august Børnenes sommerferie 

17. juli til 1. august Børnehaven holder sommerferie - er lukket 

2. august Børnehaven er åben igen 

11. august 1. skoledag i skoleåret 2021-2022 

 


