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Juleklippedag 

Til juleklippedag kan der købes æbleskiver. Bestilling foregår på Yammer - og der er deadline onsdag den 

24. november.  

 

Julemarked 

Coronapas 

Kræves af alle over 15 år. Skal vises ved indgangen. 

 

Program 

Skolebørn møder kl. 9.30 i boder/værksteder. 
Julemarkedet åbner kl. 10.00. 
Julemanden kommer kl. 14.30. 
Koret optræder kl. 14.50. 
Markedet lukker kl. 16.00. 
Børn hjælper med oprydning til kl. 16.20. 
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. 

 

Vagtplan til julemarkedet 

Vagtplaner for de enkelte værksteder bliver lagt på Yammer - og elevernes gruppe på Teams, senest tirsdag 

den 23. november. 

 

Busrute 

Busruten for julemarkedsdagen sendes ud sammen med dette nyhedsbrev. 

 

Eleverne skal medbringe 

Madpakke og drikkedunk. Mad og drikke kan også købes på stedet. 

 

Efterlysning 

Til vores julemarked kunne vi godt bruge nogle rekvisitter til vores boder. Det drejer sig om et juletræ til 

julepynts-boden og et ’børnebassin’ til aktivitets-boden.  Er der nogle, som kan hjælpe? 
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Nyt fra børnehaven  

Mandag:  Rævene tager på tur til Lønne Bålhus. 

Tirsdag:  Vi svømmer og bogbussen kommer på besøg. 

Onsdag:  Vi laver noget sødt over bål. 

Torsdag:  Vi gør klar til bedsteforældredag om eftermiddagen kl. 13.30. 

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

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

 

Nyt fra Blåbjerg Familie Motion 

Vigtig meddelelse fra Blåbjerg Familie Motion: 

Husk betaling for svømning kr. 100 pr. barn. Det kan ske enten via Mobilepay 4034 7014 mrk. navn eller 

med en bankoverførsel til: Reg. 9682 Konto 241806 mrk. navn. 

Husk idrætstøj til badminton og boldspil om tirsdagen.  
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Kalender   

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 

22. december-3. januar Juleferie 

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 med overnatning for 3.-5. klasse, som har skolefri 

fredag. 

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

Temaet er: Hvilken skole ønsker vi i fremtiden? 

7.-11. februar Sundhedsuge 

12.-20. februar Vinterferie 

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/

