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Velkommen til Catherine 

Vi byder velkommen til Catherine, som overtager Tanjas skema. Hun præsenterer sig herunder: 

 

Kære forældre på Blåbjerg Friskole,  

Jeg hedder Catherine og jeg er uddannet folkeskolelærer. Mine undervisningsfag er: dansk, engelsk, 

madkundskab og svømning. 

Jeg skal varetage dansktimerne i beg.-1. og 4.-5. klasse. Derudover skal jeg varetage madkundskab i 5.-6. 

klasse og 7.-8. klasse.  

Jeg ser frem til at undervise jeres børn, samt vores samarbejde og I må glædeligt kontakte mig.  

 

Venlig hilsen 

Catherine 

 

Frands siger farvel og tak 

Dette bliver det sidste nyhedsbrev jeg er med til at udsende. Derfor vil jeg benytte lejligheden til at sige 

farvel og tak til alle. Tak for, tæt ved, ti gode, spændende, udfordrende og udviklende år. Jeg vil huske 

tilbage på dem med glæde. Jeg vil tænke tilbage på den fantastiske oplevelse af fællesskab jeg fik, dengang 

jeg startede her. Pas godt på det fællesskab. Det er her stadigt. Det er det bærende for enhver fri 

børnehave og skole. For mig gav det mening og indhold, som jeg har fundet værd at kæmpe for. Sådan 

håber jeg også I har det. Jeg ønsker jer alle, skole og børnehave alt det bedste.  

 

Onsdag den 30. november siger jeg farvel til børnene og de ansatte. Begynder-2. klasse i 4. lektion og 3.-9. 

klasse i 5. lektion. Det sker i biblioteket.  

 

Med venlig hilsen  

Frands 

 

Julegaver til julesækken 

Traditionen tro vil vi i december måned trække gaver fra julesækken. De børn, som har haft en gave med til 

julesækken, deltager i trækningen. Gaverne må maks. koste 25 kr. Gaverne må ikke indeholde madvarer 

eller slik. Kom gerne med gaven inden den 1. december, så sækken bliver stor og lovende       
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Nyt fra børnehaven 

Husk hjemmesko, når vi leger indenfor – og gerne uldtøj       

Vi laver ikke bål mad de næste uger – så husk gode madpakker hver dag. 

I december laver vi masser af dejlige juletraditioner. Børnene vil på skift få en nisse med hjem på besøg. Der 

vil også være en lille bog med, hvor I kan skrive lidt om hvad I har lavet sammen med nissen. Vi glæder os til 

en hyggelig december måned i Naturbørnehaven – ude og inde. 

 

Mandag:  Vi går i værkstedet 

Tirsdag: Skolegruppe og bogbussen på besøg 

Onsdag: Vi laver bål - hygger med varmt saftevand og boller 

Torsdag: Den 1. december - vi skal klippe nisser og spise æbleskiver 

Fredag: Dyrene skal passes og vi går i hallen 

 

Nyt fra SFO 

Vi går den kolde tid i møde. 

Husk varmt tøj – huer og handsker. Det er også en god ide med lidt skiftetøj, det sker at børnene får 

våde bukser eller strømper m.m.  

Hvis nogen har lidt tøj i overskud – tager vi gerne imod, så vi har lidt låne skiftetøj liggende, det gælder også 

vintertøj/handsker. Vi vil forsøge at lave en kasse med låne tøj stående i Naturbørnehaven, som 

SFO-børn kan låne af om eftermiddagen – hvis det bliver nødvendigt. 

 

Julemarked – lørdag den 26. november 

Program  

  9.30:  Skolebørn møder i boder/værksteder.  

10.00:  Julemarkedet åbner.  

13.30:  De boder eleverne har arbejdet i lukker. Alle elever hjælper med at rydde op. 

14.00:  Julemanden kommer.  

14.20:  Koret optræder.  

15.15:  Markedet lukker. 

  

Børn og familier hjælper med oprydning bagefter. 

Det bliver en lang dag, men eleverne skal ikke være på ”arbejde” hele dagen. De vil også få tid og mulighed 

for at besøge de andre ting, der sker på julemarkedet.  
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Vagtplan til julemarkedet  

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

den 22. 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.  

 

 

Med venlig hilsen  

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

Kalender   

26. november Julemarked 

6. december Bestyrelsesmøde kl. 19.00 

13. december Lucia og jule-syng-sammen kl. 18.30 – 20.00 

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

22. december-4. januar Juleferie  

5. januar Klasselærerdag – fri kl. 13.25, hvorefter bussen kører 

9.-13. januar Termins- og øveprøver 8.-9. klasse 

23.-27. januar Projektuge 6.-9. klasse 

25.-27. januar  Læsedage beg.-5. klasse 

26.-27. januar Læsemaraton 4.-5. klasse 

 

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/

