NYHEDSBREV
Uge 39

Den 1. oktober 2021

Håndboldkaravane
Torsdag den 7. oktober deltager vi i Håndboldkaravanen. Det foregår på Blåbjergskolen. Først for b.-1.
klasse fra kl. 9.00 til 10.30 og dernæst for 2.-3. klasse fra kl. 11.00 - 12.30. Eleverne skal møde i praktisk tøj,
som de kan røre sig i. De skal også medbringe skoletaske til almindelig undervisning. Bussen kører med b.-1.
klasse umiddelbart efter det ringer til morgensang 8.35.

Intro brobygning 9. klasse
Tirsdag den 12. oktober får eleverne fra 9.klasse en introduktion til brobygning. De har valgt, hvilke
ungdomsuddannelser de kunne tænke sig at besøge, og denne tirsdag vil UU-vejlederen Vicky forklare
mere om, hvordan det kommer til at forløbe. Brobygning er en fantastisk mulighed for at opleve og afprøve
ungdomsuddannelserne, og dermed bliver det måske mere trygt, og man er måske mere afklaret omkring
det valg man skal træffe før 1.marts 2022.

Skolernes Motionsdag - hjælpere 😊
Fredag den 15. oktober holder vi motionsdag på skolen. I den anledning har vi brug for hjælpere til at stå
vagt på ruterne, som eleverne skal ud på. Tidsrummet er fra 9.00-13.30. Hvis I har lyst til at hjælpe, skal I
tilmelde jer til Martin i Yammer, hvor der er et opslag.
Eleverne skal medbringe madpakke og drikkedunk - og møde op i praktisk tøj.
Alle har fri kl. 13.25, hvor bussen kører.

Svømning for børnehaven og 3.- 4. klasse
Svømning tilbydes igennem Blåbjerg Familie Motion. Det betyder, at børnene skal være medlem hos
Blåbjerg Familie Motion (BFM), for at kunne gøre brug af tilbuddet. Medlemskab af BFM koster ved
deltagelse i svømning 100 kr. pr. barn for en sæson.
Indbetaling af kontingent kan ske ved bankoverførsel til nedenstående konto, med tydelig angivelse af
barnets navn, og at betalingen vedrører svømmekontingent. Reg. nr. og konto nr.: 9682 0000241806 eller
Mobile Pay 4034 7014 (Thomas Lauridsen, kasserer i Blåbjerg Familie Motion).
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Svømning for børnehavens børn og for 3.-4. klasse finder sted tirsdag i Nr. Nebel svømmehal. Vi starter
tirsdag den 26. oktober. Børnene kører med skolens bus fra skolen kl. 8.35, og er tilbage igen ca. kl. 10.15.
Birgitte, Kia, Gitte og Anni er sammen med børnehavens børn.
Martin Pedersen underviser 3.-4. klasse. Desuden ledsager Klaus Sørensen børnene til svømning.

Nyt fra børnehaven
Vi går en koldere og vådere tid i møde, det er derfor vigtigt at børnene har skiftetøj i deres kasser, så vi har
mulighed for at skifte tøj, når/hvis det bliver vådt.
Vi ønsker Mila stort tillykke med fødselsdagen på tirsdag. Hun bliver 3 år.
Børnehavens planer for uge 40:
Mandag: Rævene går på tur i skoven.
Tirsdag: Førskolegruppe med Anni. Bogbussen kommer på besøg.
Onsdag: Førskolegruppen går i skolen og får læst høje af deres læsevenner.
Vi laver pølser og scrambled æg over bål.
Torsdag: Vi tager alle på tur til Henne Mølle Å.
Fredag:
Vi gør rent ved kaninen og laver gymnastik i hallen.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave
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Kalender
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. 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

4.-5. klasse på tur til Varde i skoletiden

18. november

Skole-hjem-samtaler beg.-1. klasse

20. november

Træf - kl. 8.30 - 12.00

26. november

Juleklippedag

27. november

Julemarked - skoledag med mødepligt for alle

6. december

Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00

11. december

Træf - 8.30 - 12.00

13. december

Lucia og jule-syng-sammen.

16. december

Tur til Flensborg med 5.-9. klasse

21. december

Juleafslutning - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem

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/
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