NYHEDSBREV
Uge 24

Den 18. juni 2021

Naturdag
Onsdag den 23. juni tager begynder til og med 6. klasse i Ballonparken i Vrøgum. Klaus henter og bringer os
i bussen, så de store har skolen for sig selv til deres rengøring. Alle medbringer turtaske (IT-børn husker
mobiler), tøj efter vejret, lækre madpakker og drikkedunk. Husk solcreme, hvis solen brager ned. Dagen
slutter kl. 13.25.

Rengøringsdag
Onsdag den 23. juni har 7.-9. kl. rengøring på skolen. Vi starter med morgenmad kl. 8.50 på biblioteket.
Derefter fordeles eleverne ud på de forskellige arbejdsområder. Kl. 11.10-11.40 er der pause og grillpølser.
Dagen slutter kl. 13.25.

Idrætsdag
Vi har idrætsdag torsdag d. 24. juni på skolen. Derfor skal alle huske idrætstøj, en god madpakke og en
drikkedunk. Dagen vil bestå af fem forskellige boldaktiviteter, hvor klasserne kommer til at prøve kræfter
med fodbold, basket, rundbold, dødbold og høvdingebold. Dagen slutter 13.25.

Afslutning i skolen
Afslutningsfesten torsdag d. 24. juni starter med grill og fællesspisning i det grønne område omkring
Solhytten. Skolen inviterer på grillede pølser. Øl og sodavand kan købes.
Familierne skal selv medbringe tilbehør til de grillede pølser (brød, salat o.a.), service og et tæppe til at
sidde på.
I tilfælde af dårligt vejr flytter vi indenfor, og grillen vil stå i skolegården.
Den mere højtidelige del med sange, taler og overrækkelse af afgangsbeviser og udtalelser foregår enten
udendørs eller i hallen, det får I nærmere besked om på aftenen.
Program for aftenen
17.00: Grillen tændes. Vi hygger og spiser.
19:00: Samling.
Aftenen slutter ca. 20.00.
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Ferielæsning
Vi opfordrer til at læse i sommerferien.
Det tager 5000 timer at opbygge en læsekompetence. Det betyder, at der skal læses mere end en time
dagligt i løbet af skoletiden. Hvis dit barn skal blive en god læser, må ferier og fritid derfor også tages i brug.
Hvis barnet ikke vedligeholder sin læsning i ferien, glemmer barnet noget af det, som allerede er lært.
Læsningen skal være lystlæsning – vi kommer ingen vegne med tvang og dårlig samvittighed. Lidt er altid
bedre end ingenting.
Alt kan læses - bøger også faglitteratur, tegneserier, skærmtekster, skilte, deklarationer, reklamer, aviser,
hjemmesider, undertekster på fjernsynet, informationsopslag ved udstillinger - børn kan fx godt være med
til at planlægge ferieoplevelser via brochurer, netsøgning, se på kort osv.
De børn, der deltager i Klassefighten, har forhåbentlig et naturligt drive til at læse meget, for der er
konkurrence i luften. I kan også udnytte jeres børns eventuelle konkurrencegen og/eller bruge belønning. I
kender jeres børn bedst. Men lad de ægte læseheste i fred (det meste af tiden) – de har fundet
læseglæden, får gode oplevelser ved læsning og lever i andre verdener.
Brug biblioteket – her er ikke ferielukket, og personalet vil gerne hjælpe med at finde læsestof. Lån også på
skolens bibliotek, men lad det gå igennem klasselæreren, der noterer udlånet.
Niveauet skal passe til dit barn: prøv at tælle 100 ord op og lad dit barn læse. Hvis der er mere end 5 fejl, er
teksten for svær.
Læs for hinanden, med hinanden, samtidigt og selvstændigt. Snak eventuelt om det, dit barn læser.
NOTA-brugere skal være obs – der er nyheder.
I ønskes rigtig god fornøjelse med læsningen og selvfølgelig god ferie.

Tur til Tyskland
Næste skoleår skal alle tyskhold (5. - 9. klasse) på endagstur til Flensborg, så tænk allerede nu gerne på, om
jeres barn har et gyldigt rejsepas.
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Nyt fra børnehaven
På torsdag er det allerede blevet tid til at sige pænt farvel og tak til de børn, som er en årgang 2015. Snøft
vi kommer til at savne jer, men I er klar til at komme i skole. Heldigvis ligger skolen tæt på, så helt farvel
bliver det ikke, men på gensyn. Børnehaven siger tak for lån af jeres dejlige børn, og ønsker jer og jeres
børn alt muligt held og lykke.
Mandag: De kommende skolebørn er inviteret over i skolen, hvor vi skal være sammen med
begynderklassen og Ida.
Tirsdag: Bogbussen kommer.
Onsdag: Vi har Sankt Hans-bål, hvor vi brænder heksen af.
Torsdag: De kommende skolebørn er inviteret over for at se skolebørnene har idrætsdag. Skolebørn
sparkes over hegnet og deres forældre kommer til kaffe kl. 13.30.
Fredag: Vi gør klar ved vores dyr.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave
Kalender
Naturdag for b.-6. klasse.
Rengøringsdag for 7.-9. klasse. Skoledagen slutter 13.25.
Idrætsdag. Skoledagen slutter 13.25.
Skoleafslutning fra kl. 17.00.

23. juni
24. juni
25. juni

Sidste skoledag. Skoledagen slutter 13.25.

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.
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