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Ekskursion 

Mandag den 27. september skal 6.-9. klasse på landbrugsbesøg i forbindelse med Naturvidenskabelig uge. 

Husk: praktisk tøj og fodtøj. 

 

Forældrepjece til forældre i børnehave og skole 

Sammen med nyhedsbrevet er medsendt en pjece fra Sundhedsstyrelsen: ”Gør god hygiejne 

til Ren Rutine”. Vi opfordrer alle til at læse den. 

 

Tysk 

Hvis man er interesseret i tysk på en lidt alternativ måde, kunne “Elevudveksling” eller “10. klasse i 

Sydslesvig” måske være en idé? 

https://graenseforeningen.dk/undervisning/dansk-sydslesvigsk-skolesamarbejde 

 

Nyt fra børnehaven 

Børnehavens planer for uge 38: 

Mandag:  Rævene: Kia og Birgitte tager på tur til Lønne bålhytte. 

Tirsdag:  Førskolegruppe med Anni. Bogbussen kommer på besøg. 

Onsdag:  Vi laver tomatsuppe over bål. Der er ingen læsevenner, da 4. kl. er på lejrskole. 

Torsdag:  Vi går på tur til ”Høvdingskoven”. 

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

Stort tillykke til Emma og Olivia, som bliver 3 år den 26. september. 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

  

https://graenseforeningen.dk/undervisning/dansk-sydslesvigsk-skolesamarbejde
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Kalender 

17. september Træf - kl. 16.00 - 19.00 

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 

27. september Landbrugsbesøg - for 6.-9. klasse  

7. oktober Håndboldkaravane for beg.-3. klasse 

7. oktober Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00 

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

16.-24. oktober Efterårsferie 

20. oktober Træf - kl. 16.00 - 22.00 

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 - aftenen slutter kl. 19.30 

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 

20. november Træf - kl. 8.30 - 12.00 

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/

