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Læsevenner 

Nu må vi endelig blande os på kryds og tværs, så Læsevenner med 4. klasse og Skolegruppen i børnehaven 

skydes i gang i næste uge. Det foregår onsdage og 4. klasse glæææææder sig. 

 

Legepatrulje 

I næste uge begynder vi også med skolens Legepatrulje. Et hold store børn tager på skift ansvaret for at 

lege med de små i udvalgte frikvarterer. Der vil være forskelligt indhold fra gang til gang, de små kan ønske, 

og de store bestemmer ;-) 

 

TRÆF - sidste tilmelding! 

Sidste tilmelding til træf er søndag den 5. september. Såfremt man ikke har meldt tilbage til Klaus, bliver 

man sat på et træf, hvor der er behov. 

 

Nyt fra børnehaven 

Planerne for børnehaven i uge 36 er: 

Mandag: Rævene, Birgitte og Kia tager på tur til Filsø. 

Tirsdag: Skolegruppe med Anni.  

Onsdag: I skolegruppen går vi over i skolen kl. 9.00. hvor 4. klasse vil læse højt for os. Eleverne i 4. klasse 

øver sig i at læse en bog højt for os. Det er også en god øvelse for os, da vi skal sidde stille og lytte. Her får 

vi også lov til at føle os ”store”, fordi vi må komme i skole. 

Over middag får vi besøg af bogbussen og vi laver frikadeller over bål.  

Torsdag: Hele børnehaven tager på tur til bålhytten ved Kjærgård Plantage. 

Fredag: Vi gør klar ved dyrene og laver gymnastik i hallen. 

I børnehaven er vi lige nu udfordret med skiftetøj. Så det er meget vigtigt, at I opdaterer børnenes kasser i 

garderoben.  

Vi mangler underbukser, strømper og regnbukser. Hvis I har nogle underbukser, strømper eller regnbukser, 

som er blevet for små eller I ikke bruger - tager børnehaven gerne imod det. På forhånd tak! 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Det sker i SFO’en i efterårsferien 
 

Mandag: En dag i hallen 
Mandag har vi hele skolen for os selv, og det vil vi udnytte til fulde. Vi kan lege spark-til-

dåse på skolen, spille bold i hallen, tage alle redskaber ud og tonse rundt. Kun fantasien 

sætter grænser. Så er du klar på en dag med leg og idræt er dette lige en dag for dig ☺ 

 

Tirsdag: Spilledag 

Tag computeren/iPaden med under armen og spil med os. Er du ikke så meget til de 

digitale spil, så hiver vi brætspillene frem. Vi kan også spille en omgang UNO. Vi voksne 

er ikke så meget inde i, hvad børnene spiller, men vi glæder os til at lære en hel masse 

om det, og vi sørger selvfølgelig for, at alle er en del af fællesskabet.  

 

 

Onsdag: Mad over bål 
Vi laver bål. I ugen op til efterårsferien finder vi i fællesskab ud af, hvad vi skal 

lave. Vi starter dagen med klargøring af diverse ingredienser i fællesskab. Vi 

tænder bål. Alle hjælper til med madlavningen, og hvis vi er heldige, laver vi en 

lille dessert til sidst. Er der stemning for det, tager vi snitteknivene frem og øver 

os i at snitte forskellige ting.  

 

Torsdag: Filmhygge  
Vi tager madrasser og puder frem og vi lægger os godt til rette. Så er det tid til 

filmhygge. Vi finder sammen nogle film, som vi skal se i løbet af dagen. Vi ser filmene i 

vores nye auditorium. Medbring gerne tæppe og evt. rygpude så du kan sidde godt. Der 

er siddehynder i auditoriet. 

 

Fredag: Tur til Wowpark (afhængig af forældrekørsel) 
Er du klar på spænding og uhygge i trætoppene, er dette lige noget for dig. Fredag kører vi til 

WOWpark, hvor vi kan opleve halloWOW, som er WOWparks bud på halloween.  

Her skal vi finde vejen gennem labyrinten, passe på slangerne i slangesumpen, fange 

fluer i edderkopnettet og meget mere. Vi kører fra SFO’en kl. 9.15 og er tilbage igen 

kl. 14.00. Da vi ingen bus har denne dag, er vi afhængige af forældre/bedsteforældre, 

der vil hjælpe med at køre os derop, vi vil derfor gerne høre fra jer, hvis I kan hjælpe 

hurtigst mulig, så vi ved, om turen kan blive til noget.   
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Nyt fra Blåbjerg Familie Motion 

Badminton for begynder - 4. klasse: 

Sæsonstart for badminton og boldspil er tirsdag den 7. september kl. 13.30-14.30 - i hallen. Det er for 

elever i begynder - 4. klasse.  

De første 3 gange kan man lige prøve det - derefter skal man tilmelde sig.  

Maybritt er leder.   
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Kalender 

6. september Tur til Henne Kirke for 4. og 5. klasse 

8. september Svampetur med 2.-3. klasse og 4.-5. klasse 

15. september  Erhvervsuddannelsernes dag for 8.-9. klasse 

20.-21. september Faglig fordybelse beg.-5. klasse 

21. september 
Ekskursion til Bork Vikingehavn - begynder-5. klasse - fri kl. 13.25, hvor 

bussen kører hjem 

20.-24. september Lejrskole 8.-9. klasse 

21.-24. september Lejrskole 6.-7. klasse 

22.-24. september Lejrskole beg.-5. klasse 

27. september - 1. oktober Naturvidenskabelig uge 6.-9. klasse 

7. oktober Håndboldkaravane for beg.-3. klasse - bemærk ny dato 

7. oktober Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00 

15. oktober Skolernes motionsdag - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem 

16.-24. oktober Efterårsferie 

25. oktober Skole-hjem-samtaler 8.-9. klasse 

27. og 28. oktober Skole-hjem-samtaler 6.-7. klasse 

4. november Åben skole kl. 15.00 - 17.30, herefter skolefest 

8.-12. november Fællesuge - Fokus på julemarked 

15. november Skole-hjem-samtaler 2.-3. klasse 

17. november Skole-hjem-samtaler 4.-5. klasse 

18. november Skole-hjem-samtaler beg.-1. klasse 

27. november Julemarked - skoledag med mødepligt for alle 

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/

