NYHEDSBREV
Uge 2

Den 14. januar 2022

Læsedage for begynder-5. klasse i uge 3
I yngstegruppen glæder vi os til læsedagene i næste uge. Børnene skal medbringe penalhus, læsebåndsbog
og selvfølgelig en god madpakke.
Bemærk: 3., 4. og 5. klasse har fri kl. 13.25 om torsdagen.

Projektuge i uge 3
Se nyhedsbrev for uge 1.
Bemærk: 6. klasse skal være med i undervisningen til kl. 14.35 onsdag, torsdag og fredag.

Nyt fra børnehaven
I januar og februar har vi valgt at arbejde med: Hvem er jeg? Hvor bor jeg? Hvordan passer jeg på min krop
og hvordan kan jeg bruge min krop? Vi vil synge om kroppen, sætte ord på de forskellige kropsdele osv. Til
samling vil vi igen være delt op i hhv. Rævene og Pindsvinene. I forbindelse med at vi skal snakke om hvor vi
bor, vil vi gerne have, at I tager et billede af jeres barn/børn foran jeres hoveddør og lægger billedet op på
jeres ”væg” på Yammer. Tak!
Som I nok har bemærket, har vi desværre haft en del sygdom i børnehaven i november, december og
januar. Alle er max pressede, når vi igen igen skal ringe til vores arbejdsplads og melde et barn eller os selv
syge. Hvis vi hjælper hinanden med at bryde de smittekæder, der kører rundt i børnehaven, kan vi
forhåbentlig mindske sygefraværet i de næste par måneder.
Tak til alle, som husker at:
- vaske/spritte hænder inden vi kommer ind i børnehaven.
- tage mundbind på.
- holde jeres barn/børn hjemme til de er helt raske igen.
- kun at have mad i madpakken, som jeres barn/børn selv kan åbne/pille.
Vi vil være så meget ude som muligt. Derfor er det vigtig, at jeres barn/børn har tøj med til årstiden, og at
de kan holde sig tørre og varme.
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Den 14. januar 2022
Skolegruppen starter op igen. Vi begynder at øve bogstaver.
Svømning. Vi får besøg af bogbussen.
Vi laver æbleskiver på bål.
Vi tager på tur til legepladsen ved Vrøgum Plantage.
Vi gør rent ved vores dyr.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave

Nyt fra Blåbjerg Familie Motion
Manglende betaling for svømning!
Der er en del, der mangler at betale 100 kr. i kontingent for svømning.
Betal venligst nu på mobilepay nr. 40347014 - eller reg. 9682- 0000241806 mrk. Barnets navn.

Med venlig hilsen
Blåbjerg Familie Motion
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Kalender
17. januar

Bestyrelsesmøde

17.-21. januar

Projektuge for 8.-9. klasse

19.-21. januar

Projektuge for 6.-7. klasse

19.-21. januar

Læsedage for beg.-5. klasse
Læsemarathon med overnatning for 3.-5. klasse, som har skolefri
fredag. AFLYST
Møde mellem alle lærere, alle forældre og bestyrelsen.
Temaet er: Hvilken skole ønsker vi i fremtiden?

20. januar
26. januar
7.-11. februar

Sundhedsuge

12.-20. februar

Vinterferie

22. februar

Bestyrelsesmøde

28. februar-4. marts

Fagfordybelse for 6.-9. klasse

2.-4. marts

Fagfordybelse for beg.-5. klasse

28. marts-1. april

Fagfordybelse - innovativt projekt for alle

6. april

Bestyrelsesmøde

20. april

Generalforsamling

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/
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