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Velkommen til ny elev i skolen 

Vi byder velkommen til Kasper, som starter i 5. klasse i dag. Tag godt imod ham og hans familie.  

 

 

Med skolen i biografen 

Onsdag d. 11. skal 4.-5. klasse i biografen og se en tysk film: Miraklet på bjerget. 

Fredag d. 13. skal 8.-9. klasse i biografen i Varde. Vi skal se filmen “Baloon”, som bygger på den virkelige 

historie om to familiers flugt fra det gamle DDR i en hjemmebygget varmluftsballon.  

Vi kører i vores bus, og vi har masker til alle. Det foregår i den almindelige skoletid. 

 

 

Velkommen til nye børn i børnehaven 

I de seneste par måneder er der startet 5 nye børn hos os, som vi selvfølgelig skal have budt ordentlig 

velkommen her i fredagsbrevet. Det er Jacob, Marian, Lucia, Hans Henrik og senest Alexandra, som er 

startet hos os i denne uge. Velkommen i vores børnehave alle sammen.   

 

 

Nyt fra Børnehaven 

Månederne går og snart viser kalenderen december - julemåneden. Som alle jo ved, er jul lig med hygge, 

nisser, drillerier, julepynt og hemmeligheder. Men her hos os er det allerede blevet hemmelighedernes tid, 

så spørg endelig ikke for meget ind til dette. 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

11. november 5.- 7. klasse skal i biograf 

13. november 8.- 9. klasse skal i biograf 

16.-18. november Skole- hjemsamtaler for 6.-9. klasse over Teams 

21. november Træf 8.30-12.00 AFLYST 

23.-25. november Skole- hjemsamtaler for b.-5. klasse over Teams 

27. november Juleklip (Uden bedsteforældre) 

10. december  Bestyrelsesmøde 

22. december  Juleafslutning 

4. januar Klasselærerdag 

11.-15. januar Terminsprøver 8.-9. klasse 

18.-22. januar Projektuge 

20.-22. januar Læsedage b.-5. klasse (Læsemaraton 4.-6. aflyst). 

 


