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Sikke en dag begynder til 3. klasse havde
Kirkebyvad fugletårn
Ved fugletårnet blev der fortalt om genetablering af Filsø , og hvordan det har påvirket dyrelivet
efterfølgende: flere ynglende vadefugle, nye fuglearter er kommet til (havørn, trane) og selvfølgelig
kolonierne af hættemåger. Vi fortæller om forskellen på standfugle og trækfugle - og at Filsø ligger langs
trækfuglenes vestkyst-rute. Vi mødte en naturfotograf bevæbnet med det bedste udstyr. Han havde både
set havørne og traner. Så heldige var vi ikke. Vi vil øve os i at gå lidt mere stille en anden gang.
Kirkegården
På kirkegården så vi en mindesten til minde om den lokale landskabskunstner Christen Lyngbo.
Strækningen Jylland rundt Stausø - Søndervig
Fortællingen var fyldt af beskrivelser af tangodden - hvad det er for en fisk. Om Vesterhav, forstrand, hvid
klit, gråklitsamfund og flade strandenge. Hvordan klitter kan vandre, og hvad der forhindre dem i det. Om
den invasive ‘Rynket Rose’ aka hybenrosen, og hvorfor den i disse år bekæmpes.
Om fjorden og slusen ved Hvide Sande der sikre en stabil vandstand. Om sømærket Haurvig Båke. Og
selvfølgelig om den fede cykelsti der langs hele fjorden - ja faktisk rundt om. Den er en tur værd.

Nyt fra 6.-9. klasse
Vi er glade for at se jeres børn igen, og de er glade for at se hinanden igen. Det er svært for teenagere ikke
at kramme eller tumle med hinanden. Svært at forstå og navigere i de retningslinjer vi har for at undgå
kontaktsmitte. Hvad må man? Og hvad må man ikke? Hvornår skal der sprittes af og vaskes hænder? Der er
mange nye rutiner og regler vi skal vænne os til. For nogle kan det være at forstå, hvorfor det er så vigtigt.
Vi håber der med tiden falder ro på, når det hele bliver rutine.
I nogle tilfælde er det stadig sådan, at eleverne skal samarbejde over video-chat i Teams. Der er elever der
skal arbejde hjemmefra, og nogle gange kan vi ikke placere eleverne i samme lokale, selvom de arbejder i
gruppe sammen. Det er derfor meget vigtigt, at eleverne har høretelefoner med.
Mandag var våd. Der var mange elever der fik våde sko og strømper, fordi de havde sneakers på, der ikke
egnede sig til vejret. Nogle fik også vådt tøj, fordi de ikke havde passende overtøj med. Vi er ude selvom det
regner.
Vi har delt plastikkrus ud til dem der har glemt drikkedunke. De må ikke drikke direkte af fontænerne eller
af andres drikkedunke. Vi vil gerne bede jer om, at I husker at sende dem i skole med en drikkedunk.
Det sker i de timerne i 6.- 9. klasse. Hjælp børnene til at huske deadlines
8.9. dansk med Lykke: I denne uge er der deadline for synopsis. De skal fremlægge deres opgaver for mig i
næste uge.
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7.8.9. kulturfag med Lykke: I denne uge er der deadline for synopsis. De skal fremlægge deres opgaver for
mig i næste uge.
6.7.8. tysk med Lykke: Eleverne arbejder fortsat i forskelligt tempo med temaet “Ekstrem Sport” og nogle
med temaet “Ich”, og nogle med mindre og nemmere emner.
6.kristendom og historie med Lykke: I kristendom arbejder vi med Kirkeåret. I historie arbejder vi med
vikingetiden.
6.7. dansk og engelsk med Martin: Vi arbejder med ugeskema. Vi er i gang med af afslutte emnet omkring
noveller.
8.9. engelsk med Martin: Vi arbejder med Food: Secrets of the Superbrands. Det er stadigvæk under emnet
Being Young.
6.7. matematik: Vi er i gang med et ugeskema hvor der er en variation af opgaver, som de skal nå igennem.
De skal f.eks. øve tabeller på gangetabellen, lave opgaver på matematikfessor og arbejde med kopiark.
8.9. matematik: Vi skal have gennemført de fremlæggelser af deres deloplæg i matematik, og mens nogen
fremlægger, arbejder de andre med færdighedsregning på matematikfessor.
7.8.9 Naturfag: Vi har været i gang med at kigge på sten i Danmark og lave informationskort om disse sten.
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Pasningsbehov i sommerferien i børnehave og/eller SFO
Selvom mange ting er anderledes, kommer vi heldigvis ikke uden om en sommerferie. Vi har lukket i uge 29
og 30. I skal skrive jeres behov for pasning på yammar for ugerne 27., 28., 31. og 32. Svar I det spørgsmål vi
stiller på Yammer(så svarene kommer til at ligge samlet). Senest 1. juni har vi brug for jeres tilkendegivelser
samt tid på dagene. Vi planlægger dagene efter jer, så vær gerne præcis med ønskerne. Så vil vi se, hvad
der kan lade sig gøre. Skriv kun de tider på, I ved der er nødvendige. I må ikke forvente normale
åbningstider, det er stadig nødpasning, men vi vil gøre vores bedste.

God Kristi himmelfart og weekend!
Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave
Kalender
21. - 24. maj

Kr. himmelfartsferie

30. maj - 1. juni

Pinseferie

23. juni

Træf

24. juni

Idrætsdag for alle

25. juni

Naturdag for beg.- 6. klasse. Rengøring 7.- 9. klasser

26. juni

Sidste skoledag

27. juni

Træf

27. juni - 11. august

Sommerferie

Kalender for skoleåret og feriekalendere kan ses under ”DET SKER” på www.blaabjergfriskole.dk
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Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved sygdom

Hvornår må børn komme i
børnehave eller skole?
Børn må komme i skole og
børnehave når de ikke har
symptomer på sygdom. Det betyder,
at hvis man har symptomer på
sygdom, skal man blive hjemme,
indtil man er rask. Regeringen har
truffet beslutning om, at børn der
bor i husstand med en person påvist
med COVID-19 ikke skal komme i
skole eller børnehave. I forhold til
COVID-19 betragtes man som rask,
når der er gået 48 timer, efter
symptomerne er ophørt. Herefter
må man komme i skole igen.

Hvornår er man syg?
Man vurderes som syg, når der er
symptomer på sygdom, også ved
milde symptomer på sygdom. Det
betyder, at man ved symptomer på
sygdom skal blive hjemme fra
børnehave eller skole.

Ved sygdom opstået i børnehave
eller skolen
Hvis et barn får symptomer på
sygdom, mens de er i børnehave
eller skole, skal de hurtigst muligt
tage hjem og blive der, indtil 48
timer efter de har haft sidste
symptomer. Hvis en person, der har
været i børnehave eller skole,
konstateres smittet med COVID-19,
skal børnehave eller skoles
informeres om det, med henblik på
at de personer, den pågældende har
været i nær kontakt med,
informeres. Nære kontakter skal
efterfølgende være særligt
opmærksomme på sygdomstegn og i
endnu højere grad følge de generelle
råd om god hygiejne, men de må
som udgangspunkt gerne må møde
op i børnehave eller skolen.

Hvis en i husstanden er påvist med
COVID-19
Det anbefales, at personer med
påvist COVID-19 i så høj grad som
muligt isolerer sig i hjemmet væk fra
andre i husstanden og ikke har fysisk
kontakt med personer i hjemmet, jf.
generelle råd til dig, der har tegn på
sygdom.
Personer, der forlader husstanden,
skal vaske hænder lige inden
hjemmet forlades. Regeringen har ud
fra et forsigtighedsprincip truffet den
beslutning, at børn, der bor i
husstand med en person, der er
påvist med COVID-19, ikke skal
komme i børnehave eller skole.
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