NYHEDSBREV
Uge 40

Den 8. oktober 2021

Velkommen til ny elev
Vi byder velkommen til Jannie, som er begyndt i 4. klasse. Vi opfordrer alle til at tage godt imod hende og
hendes familie.

Demokratisk debat i ældstegruppen
Mandag den 11. oktober kl 10 får vi besøg af tre ungdomspolitikere, som skal føre en debat med hinanden,
og som vi kan debattere med. Vi har forberedt os på at kunne diskutere nogle mærkesager. I må gerne
udfordre de unge derhjemme, så de øver sig i at blive knivskarpe i deres formuleringsevne og i
argumentationen. Vi ser frem til en livlig og ordentlig politisk debat ☺

Skolernes Motionsdag
Fredag den 15. oktober holder vi motionsdag.
I år vil hele skolen have startsted på skolen. Eleverne kan vælge mellem cykling, rulleskøjteløb, løbehjul og
løb eller en kombination. Hvis man vælger at cykle, rulle på skøjter eller stå på løbehjul, skal man have
cykelhjelm på.
Vi har motion hele skoledagen, så derfor skal eleverne ikke have skoletaske med. De skal derimod huske en
god madpakke, tøj efter vejrforholdene og godt humør.
Dagen slutter 13:30, hvorefter bussen kører.

Træf onsdag den 20.10.2021
Vi mødes i kælderen, hvor arbejdet aftales.
Kl. 16.00 – 18.00: Vibeke og Christian Knudsborg, Britta og Thomas Mortensen, Ayla og Kristoffer H.
Sørensen, Dorthe B. Jensen og Heinrich T. Prast, Birgitte Mourits.
Kl. 19.00 – 21.00: Charlotte Kviesgaard og Jean Høst, Antoanela og Florin-Catalin Balmus, Bente og Kenneth
Andersen.
Kl. 21.00 – 23.00: Ida og Thomas Lauritsen, Tanja og Simon L. Pedersen, Ann Kristina Pedersen og Claus
Andreasen.

Nyt fra børnehaven
Vidste du, at roelygterne kan i Danmark spores tilbage til slut 1800-tallet og starten af 1900-tallet, hvor
børn og unge udskar lygter af roerne, og brugte disse til at skræmme naboer og hinanden, derfor vil vi i
børnehaven lave lygter ud af roer. Vi vil også lave lygter af græskar, som man gør i dag.
Vi oplever rigtig mange børn, som synes der er hyggeligt at spise morgenmad i børnehaven. Dejligt. Husk!
At vi tilbyder morgenmad til kl. 8.00.
∙∙∙
NÆRVÆR | FAGLIGHED | UDVIKLING | UDFORDRINGER | FÆLLESSKAB
www.blaabjergfriskole.dk ∙ skolen@bfri.dk ∙ Telefon 7525 6604

NYHEDSBREV
Uge 40

Den 8. oktober 2021

Børnehavens planer for uge 41
Mandag: Vi går alle på tur efter roer, som vi vil lave roelygter af.
Tirsdag: Førskolegruppen med Anni. Bogbussen kommer på besøg.
Onsdag: Førskolegruppen går i skolen og får læst højt af deres læsevenner. Vi laver bananer på bål.
Torsdag: Vi tager alle på gåtur.
Fredag:
Vi gør rent ved kaninen og laver gymnastik i hallen.

Corona
Det er en del udbrud af corona i vores område. Der er også udbrud af andre sygdomme. Derfor kommer her
en vigtig reminder.
Hold børnene hjemme når de har symptomer på sygdom. Det gælder alle typer af sygdom også når det ikke
er corona.
Reglen er stadig, at har et barn symptomer skal det blive hjemme indtil 48 timer efter symptomerne er
ophørt, eller til symptomer er ophørt og barnet har en negativ PCR-test. Det skal være en PCR-test. Kviktest
er usikker, men god til at screene med.
Sundhedsstyrelsen beskriver flg. symptomer som typiske Corona-symptomer
De typiske symptomer på COVID-19 ligner de symptomer, du kender fra fx forkølelse og inﬂuenza:
•
•
•
•
•
•
•

Feber
Tør hoste
Tab af smags- og lugtesans
Vejrtrækningsbesvær
Træthed
Muskelsmerter
Ondt i halsen

Nogle kan også opleve andre symptomer som fx kvalme, diarré og opkast.
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FOREDRAG: Aldrig ude af kampen!
Morten Kvist Carl er den eneste i Danmark, der er uddannet både frømand og jægersoldat. Derudover har
han bestridt en række lederstillinger i det private erhvervsliv og ikke mindst har han kastet sig ud i flere
halsbrækkende eventyr over hele verden.
Hør den personlige fortælling og lær om hvilke mentale værktøjer, der virkede i mange af de krævende
situationer og opgaver, Morten har befundet sig i…

Lær også hvad man gør, når de ikke længere fungerer. Hvordan rejser man sig igen, når lyset er brændt i
begge ender og bægeret flyder over? Alting har en ende og alting har en konsekvens. Morten fortæller
ærligt om den nødvendige indre oprydning i vaner og adfærd for at kunne rejse sig ordentligt og komme
videre med livet.
Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19.30 i hallen på Blåbjerg Friskole, Stausø
Billetpris: 120,- kr. (begrænset antal billetter)
Billetter købes på: Billetto

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave
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Kalender
12. oktober

Introduktion til brobygning for 9. klasse

15. oktober

Skolernes motionsdag - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem

16.-24. oktober

Efterårsferie

20. oktober

Træf - kl. 16.00 - 22.00

25. oktober

Skole-hjem-samtaler 8.-9. klasse

27. og 28. oktober

Skole-hjem-samtaler 6.-7. klasse

4. november

Åben skole kl. 15.00 - 17.30, herefter skolefest. Slutter kl. 19.30

8.-12. november

Fællesuge - Fokus på julemarked

15. november

Skole-hjem-samtaler 2.-3. klasse

17. november

Skole-hjem-samtaler 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

6. december

Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00

13. december

Lucia og jule-syng-sammen

16. december

Tur til Flensborg med 5.-9. klasse

21. december

Juleafslutning - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem

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/
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