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Velkommen til Tanja 

Vi byder velkommen til Tanja Beier, som er ansat pr. 1. september. Vi opfordrer alle til at tage godt imod 

hende. Tanja bringer en hilsen til jer herunder: 

 

Hej alle sammen     

Jeg hedder Tanja og starter som lærer på skolen, den 1. september, hvilket jeg glæder mig 

helt vildt til. Jeg skal være klasselærer og dansklærer i beg.-1. klasse, have dansk i 4.-5. 

klasse, samt alt madkundskab. Jeg har været lærer siden 2007. 

Jeg bor i Thorstrup og har to døtre. Jeg er ret kreativ i min fritid og holder meget af frisk 

luft, motion og naturen.  

 

Jeg kommer og hilser på jer den 31. august til forældremødet.  

Vi ses. Rigtig god weekend.  

Hilsen Tanja 

 

Træf 

Hvert skoleår skal alle familier deltage i ét træf. Træffene er både arbejde og hyggelige sociale 

arrangementer, hvor forældre og børn er sammen og møder andre familier. Der er altid gode pauser      

 

Læs mere om Træf i dokumentet, der udsendt med dette nyhedsbrev.  

Alle familier skal melde tilbage senest mandag den 5. september 2022, læs mere i det udsendte dokument 

om træf. 

 

Forældremøder  

Beg.-5. klasse:   

Forældremøde onsdag den 31. august. Skolebestyrelsen er med. Der bliver udsendt invitationer 

på Yammer, hvor der kommer nærmere info.   

   

6.-9. klasse:   

Der er forældremøde tirsdag den 30. august. Skolebestyrelsen og UU-vejlederen er med, så det er vigtigt, at 

I kommer. Der bliver udsendt invitationer på Yammer, hvor der kommer nærmere info.    

 

Go´ mad til børn 

Varde Kommune tilbyder skolemad til børn. Børnene har fået en flyer. Læs mere på www.netskolemad.dk 

http://www.netskolemad.dk/
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Lejrskoler 

Begynder - 6. klasse mangler madtanter og madonkler 

Vi mangler madtanter og madonkler til vores lejrskole. Forældre fra alle klasser er nu velkomne til at 

deltage. Giv besked til Johanne. 

 

Nyt fra børnehaven  

Vejret er meget uforudsigelig, så sørg for at der er forskelligt tøj i børnenes kurve/garderober. Der skal 

være regntøj, gummistøvler, shorts, t-shirts, sandaler mm. 

Mandag: Vi fejrer August, som fyldte 4 år søndag den 28. august. Tillykke! 

Tirsdag: Bogbussen kommer på besøg. Båldag: Fladbrød med frugt. 

Onsdag: Vi leger hjemme. 

Torsdag: Vi går en tur i lokalområdet. 

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

 

 

Med venlig hilsen  

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

30. august Forældremøder 6.-9. klasse fra kl. 17.00 – 19.00. 

31. august Forældremøde b.-5. klasse fra kl. 17.00 – 19.00. 

5. - 9. september Lejrskole for 7.-9. klasse. Turen går til Hamburg. 

7.-9. september Lejrskole for b.-6. klasse. Turen går til Århus. 

14. eller 15. september Erhvervsskolernes dag for 8. og 9. klasse. 

21. september Du vælger selv 8. klasse. 

26. - 30. september Naturvidenskabelig uge 6.-9. klasse. 

4. oktober Bestyrelsesmøde kl. 19.00. 

14. oktober Skolernes Motionsdag. 

15.-23. oktober Efterårsferie. 

 

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/

