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Skema for beg.-6. klasse – uge 36 

Der er anderledes dage i uge 36 for beg.-6. klasse. Skema udsendes sammen med nyhedsbrevet      

 

Erhvervsskolernes Dag – 15. september 

8.-9. klasse skal til Erhvervsuddannelsernes Dag torsdag den 15. september fra 10.00 - 13.00. Vi kører med 

Klaus i skolens bus. Det plejer at være en god dag på Rybners. Det er et stort sted med mange oplevelser, 

stedets elever har forberedt og glædet sig til at vise os. Der er en lille “lunch bag” med en sandwich, en 

juice og lidt lækkert. Der er alm. skoledag når de kommer hjem på skolen igen.   

 

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. 

Mange tak for de tilbagemeldinger der allerede er kommet       

 

Nyt fra børnehaven  

Vi har naturuge og vil bruge ugen på at udforske naturen. Vi går på opdagelse og laver mad fra naturen. 

Vejret er stadig uforudsigeligt, så det vil være dejligt med forskelligt tøj i børnenes kurve/garderober. 

Regntøj, gummistøvler, shorts, t-shirts, sandaler mm. 

 

Mandag:  Vi tager til Vrøgum Plantage og går på opdagelse efter spændende ting. 

Tirsdag: Bogbussen kommer på besøg. Bål dag: Æbler med kanelsukker. 

Onsdag: Vi finder dyr på skolens område. 

Torsdag: Vi bygger huler. 

Fredag: Vi gør rent ved dyrene. Vi går ud og kigger efter insekter.  

 

 

Med venlig hilsen  

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Nyt fra Blåbjerg Familie Motion 

 

Så er det tid til opstart af aktiviteter i hallen ved Blåbjerg Friskole. 

Mød op fra start. 

 

Badminton og boldspil for beg.-4. klasse 

Starter tirsdag den 13. september kl. 13.30-14.30 

Træner er Maybritt tlf. 2238 8624 

 

Cirkeltræning 

Starter tirsdag den 6. september kl. 17.00-18.00 

Det er rigtig godt til kroppen        

 

Volleyball 

Starter tirsdag den 20. september kl. 19.00 

Mere info kontakt Maybritt tlf. 2238 8624 

 

Der er endnu ledige tider til badminton  

Kontakt Klaus tlf. 3070 6854 
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Kalender   

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

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

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 

24. - 28. oktober Teateruge for 6.-9. klasse 

28. oktober Teaterforestilling og efterfølgende skolefest for alle 

31. oktober - 4. november Brobygning for 9. klasse 

3. november Åben skole kl. 15.00 – 19.00 

7. - 9. november   Skole-hjemsamtaler for 6.-9. klasse 

7. - 11. november Fællesuge – fokus på julemarked 

14. - 16. november Skole-hjemsamtaler for beg.-5. klasse 

 

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/

