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Tak 

Tak til alle der deltog i forberedelserne og i julemarkedet. Det var en fantastisk god dag med fællesskab, 

hygge og livlig handel både i de voksnes og i elevernes boder. 421 forskellige voksne fremviste coronapas. 

Der var liv og glæde 😊 

Overskuddet bliver ca. 24.000 kr. Det er mindre end normalt (vi fintæller igen). Den væsentligste grund er, 

at skolens udgifter til fællesugens materialer er medregnet. Det er ca. 8.000 kr. I fællesugen blev der 

produceret ting og sager til julemarkedet. En anden fællesuge ville også have kostet penge. Så måske vil det 

være lige så rigtig at opgøre overskuddet til ca. 32.000 kr. og det er jo flot i et år med corona. 

 

Lucia og jule-syng-sammen 

Vi har valgt at aflyse vores Lucia og jule-syng-sammen mandag den 13. december.  

 

Turen til Flensborg 

Vi beslutter om vi kan gennemføre turen til Flensborg på tirsdag den 7. december. 

 

Nyt fra børnehaven  

Mandag: Vi julehygger og øver os i Santa Lucia sangen. 

Tirsdag:  Svømning og bogbussen kommer på besøg. 

Onsdag:  Juletræsfesten i Missionshuset er desværre aflyst. Så vi julehygger i børnehaven. 

Torsdag:  Vi kører til Blåvand, hvor vi holder julefrokost på Fiskerestauranten. 

Fredag: Vi gør rent ved vores dyr. 

Juletræsfesten er aflyst, fordi vi ikke må blande dagplejebørn og børnehavebørn. Vi har valgt at tage til 

julefrokost, da vi vil være de eneste gæster i Fiskerestauranten på det tidspunkt af dagen. 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

 

 

 

 



 NYHEDSBREV 
 

Uge 48             Den 3. december 2021 

 

∙ ∙ ∙ 
NÆRVÆR   |   FAGLIGHED   |   UDVIKLING   |   UDFORDRINGER   |   FÆLLESSKAB 

www.blaabjergfriskole.dk ∙ skolen@bfri.dk ∙ Telefon 7525 6604 

 

Kalender   

6. december Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00 

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

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/

