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Teateruge     

Så har de ældste elever fået udleveret deres roller og øvrige opgaver for teaterugen – OG vi glæder os!! 

Stykket hedder ”Eventyrligt”. Et stykke, som har flere forskellige kendte stykker i sig. 

 

Hvad der skulle have været en rolig aften med eventyrfortællinger, udvikler sig til et eventyrligt kaos af 

uendelige dimensioner. 

Selve handlingen udspiller sig i en eventyrverden, hvor vores modvillige helt, T.R.O.L.D (Thorleif Rumpeknold 

Ostefims Luskefisen Drageånden), får til opgave at redde den underskønne prinsesse Gertrud fra den onde 

troldkvinde Gylpe. 

For at dette kan lykkes, skal Trold bestå diverse prøver i samarbejde med sin følgesvend, FølgeSven. 

Det bliver en vild og ubegribelig færd, hvor vi møder smukke kvinder, Bdr. Ækel, H.C., cheerleadere, Albert 

Zweistein, Gale Ralf og mange andre spændende personligheder. Nyd suset fra eventyrets univers krydret 

med nutidens galskab.  

 

Ugen slutter af med et par forestillinger om fredagen. Først en generalprøve for børnehaven om 

eftermiddagen og derefter en forestilling til skolefesten om aftenen. GLÆD JER!!                                                                                                                                                

 

Skolefest 

Efter teaterforestillingen fredag den 28. oktober har vi skolefest for alle – OG årets tema er: IDOLER, så kom 

gerne udklædte       Yngstegruppen vil arbejde med teamet i form af fanplakater og udsmykning af skolen.  

Der bliver budt op til stoledans, limbo og meget mere. De yngste elever (beg.-5. klasse) holder fest i hallen, 

hvor der også bliver mulighed for at købe kaffe/te/sodavand og kage. De ældste elever (6.-9. klasse) har 

fest i biblioteket. Festen slutter kl. 21.00, hvor vi hjælper hinanden med at rydde op       

 

Åben skole 

Torsdag den 3. november holder vi Åben skole fra 15.00 – 19.00. Vi håber, at I alle sætter kryds i 

kalenderen og vil være med til at gøre det til en festlig begivenhed, hvor man kan få et indblik i skolens 

daglige liv og undervisning. 

Skema for dagen følger i uge 43 med nyhedsbrevet. Allerede nu kan vi afsløre at vi arrangerer 

fællesspisning i hallen. 

Denne dag kører bussen om eftermiddagen. Forældre skal selv sørge for hjemtransport. Køreplan udsendes 

også med nyhedsbrevet i uge 43. 
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Nyt fra børnehaven  

Vi går den kolde årstid i møde, og børnene begynder at spørge om de må få vanter/handsker på. Derfor 

skal I give dem hue og handsker med i børnehave. 

Ugens forløb: 

Vi hygger os sammen i børnehaven og ser hvad dagene bringer. Vi er samlet med SFO børnene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

15. – 23. oktober Efterårsferie 

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

28. oktober Teaterforestilling og efterfølgende skolefest for alle. Kl. 18.30 – 21.00 

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

19. november Træf – kl. 8.30 – 12.00  

25. november Juleklippedag 

26. november Julemarked 

6. december Bestyrelsesmøde kl. 19.00 

13. december Lucia og jule-syng-sammen 

21. december Juleafslutning – fri kl. 13.25, hvorefter bussen kører 

22. december – 4. januar Juleferie 

5. januar Klasselærerdag 

 

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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