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Fællesuge - fokus på julemarked  

 

Vi siger tak for en god uge 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julemarked  

Eleverne skal være på skolen fra 9.30 - 16.20. Boderne er åbne fra 10.00 - 16.00.  

Fra 9.30 -10.00 skal eleverne være med til at gøre boderne klar. Fra 16.00 - 16.20 rydder vi op. Det bliver en 

lang dag, men eleverne skal ikke være på ”arbejde” hele dagen. Ca. halvdelen af tiden vil de få mulighed for 

at besøge de andre ting, der sker på julemarkedet.  
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Træf lørdag den 20.11.2021 - kl. 08.30 - 12.00 

Her er lige en påmindelse til de forældre, der er inviteret til træf. 

Manuela C. og John R. Madsen, Dina B. og Henrik B. Jacobsen, Vibeke Sylvestersen og Morten Krogh, Karin 

F. Hansen og Niels Finnerup, Rebecca og Torben E. Jakobsen, Yvonne og Kenneth Larsen, Kirsten og 

Matthias Jungblut, Gitte og Thomas H. Arnum, Rikke og Andy Christensen, Lisbeth og Peter Hansen, Louise 

og Bjarke G. Jensen, Catalina-Georgina og Mircea Costel Baciu, Marcella Haeseler og Brain Masche, 

Antoanela og Florin-Catalin Balmus, Ann Kristina Pedersen og Claus Andreasen. 

Vi mødes i kælderen på skolen, hvor vi fordeler de forskellige opgaver, som blandt andet er: 

Gøre klar til formiddagskaffe, ekstra rengøring i børnehave og skole, svale stop i skolegården, vaske vinduer 

mm. 

Medbring det gode humør. 

Vi ses 

Træf hilsen Klaus 

 

Nyt fra børnehaven  

Tak for den store opbakning til vores lanternefest, vi håber at I syntes det var en hyggelig aften. 

Mandag:  Rævene tager på tur til Lønne Bålhus. 

Tirsdag:  Vi svømmer og bogbussen kommer på besøg. 

Onsdag:  Vi laver frikadeller på bål. 

Torsdag:  Vi tager på tur efter hø/halm til vores dyr. 

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

Anni har fri hele ugen og Vibeke er vikar. 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

15. og 17.  november Skole-hjem-samtaler 2.-3. klasse 

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

18. november Museum Frello for 4.-5. klasse 

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 fra 9.30 - 16.20 

6. december Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00 

13. december Lucia og jule-syng-sammen fra 16.30 - 18.30 

16. december Tur til Flensborg med 5.-9. klasse. Forventet hjemkomst ca. 16.30 

21. december Juleafslutning - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem 

4. januar Klasselærerdag - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem 

10.-14. januar Termins- og øveprøver for 8.-9. klasse 

17.-21. januar Projektuge for 7.-9. klasse 

19.-21. januar  Projektuge for 6. klasse 

19.-21. januar Læsedage for beg.-5. klasse 

20. januar Læsemarathon for 3.-5. klasse 

26. januar 
Møde mellem alle lærere, alle forældre og bestyrelsen.  

Temaet er: Hvilken skole ønsker vi i fremtiden. 

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/

