
 NYHEDSBREV 
 

Uge 24              Den 17. juni 2022 

 

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

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

 

Naturdag  

Onsdag den 22. juni har begynderklassen - 6. kl. naturdag i Ballonparken i Vrøgum. Vi møder til normal tid 

og kører med bus fra skolen frem og tilbage. Husk påklædning efter vejrforholdene og en god madpakke. 

Dagen slutter kl. 13.25. Bussen kører hjem herefter. 

 

Rengøringsdag 

Lykke og Martin står for rengøringen på skolen onsdag den 22. juni. Det foregår sammen med 7.-9. klasse. 

Eleverne får et område der skal rengøres, og ellers hjælper vi hinanden med resten. Der vil være 

morgenmad og lidt frokost til eleverne. Dagen slutter kl. 13.25. Bussen kører hjem herefter.  

 

Idrætsdag 

Torsdag den 23. juni er der idrætsdag på skolen. Der vil traditionen tro være forskellige aktiviteter, som 

eleverne skal prøve kræfter med. Vi vil være udenfor, så hold godt øje med vejrforholdene. Eleverne skal 

medbringe madpakker og en drikkedunk til vand. Dagen slutter kl. 13.25. Bussen kører hjem herefter. 

 

Sidste skoledag 

Program for sidste skoledag - fredag den 24. juni. 

08.35: Morgensang 

08.50: Klasselærertid  

10.00: Frikvarter 

10.20: 8.-9. klasse udfordrer lærerne - på boldbanen 

11.10: Spisepause og frikvarter 

11.40: 8.-9. klasse laver aktiviteter i hallen 

12.10: Klasselærertid 

12.35: Frikvarter 

12.45: Fredagssang 

13.10: Farvel i skolegården 

 

Afslutning i skolen  

Afslutningsfesten onsdag den 22. juni starter med grill og fællesspisning i det grønne område omkring 

Solhytten. Skolen inviterer på grillede pølser. Øl og sodavand kan købes. Alle forældre og søskende er 

velkomne til at deltage. 

Familierne skal selv medbringe tilbehør til de grillede pølser (brød, salat o.a.), service og et tæppe til at 

sidde på. 
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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 i 

biblioteket. 

 

Program for aftenen 

17.00:  Grillen tændes. Vi hygger og spiser. 

19.00:  Samling. 

Aftenen slutter ca. kl. 20.00. 

 

Glemt tøj 

Der er meget tøj i vores glemt-tøj-kasse. Det bliver lagt på borde onsdag. Vær sød at tjekke om der er noget 

der tilhører dit barn       

 

Nyt fra børnehaven 

Vi ønsker Samu tillykke med de 6 år mandag den 20. juni. 

  

Mandag: Skolegruppen øver skuespil til sommerfesten og vi gør klar til sommerfesten. Vi mødes i skolens 

bibliotek kl. 16.30, hvor skolegruppen vil opføre et skuespil og derefter vil der være 

forældremøde med valg til forældrerådet. Ca. kl. 17.30 spiser vi sammen og kl. 19.00 siger vi 

farvel og tak for denne gang. HUSK at medbringe tæpper og service, drikkevarer kan købes. 

Tirsdag:  Bogbussen kommer på besøg. 

Onsdag:  Vi laver heks til Sankt Hans og bager kage til skolebørnenes ”spark-ud-dag”.  

Torsdag:  Vi fejrer Sankt Hans og brænder heksen af. Vi ”sparker” de kommende skolebørn ud kl. 13.00. 

Fredag:  Vi gør rent ved dyrene samt går i hallen og bruger lidt energi. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

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

22. juni Skoleafslutning fra kl. 17.00 

23. juni Idrætsdag. Fri kl. 13.25 

24. juni Sidste skoledag. Fri kl. 13.25 

25. juni-7. august Skolebørnenes sommerferie 

16.-31. juli Børnehaven holder sommerferie - er lukket 

1. august  Børnehaven er åben igen 

8. august 1. 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/

