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Åben skole og skolefest torsdag den 4. november
Hermed skema for dagen og aftenen. Vi håber at se rigtig mange af jer. Medtag gerne venner og bekendte,
som kunne være nysgerrige efter at opleve, hvad vi kan byde på. Skolefesten er dog kun for skolens familier
og ansatte
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17.30

Skolefesten starter med aftensmad

19.30

Afslutning med sang og farvel
Oprydning

BUS
Denne dag kører bussen ikke om morgenen. Skal skolebørn i SFO-pasning, skal de tilmeldes på Yammer og
man må selv sørge for transporten. Bussen henter elever inden skolestart kl. 15.00, se køreplanen udsendt
med dette nyhedsbrev. Familierne står selv for transporten hjem.

Fællesuge - med fokus på julemarked
Nu varer det ikke længe, før vi skal i gang med vores fællesuge (uge 45), hvor der er fokus på årets
Julemarked. Alle elever har valgt et værksted. De fleste har fået opfyldt deres første prioritet - det er ret
fedt
Grupperne er altså med elever på tværs af klasser - store og små sammen, hvilket er med til at
styrke vores fællesskab. I grupperne får de ældste elever ansvarsopgaver, og de skal hjælpe de mindre
elever, der får brug for det.
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Skemaet for ugen er opbrudt og erstattet af et fællesuge-skema. Når skoledagen slutter kl. 13.25, er der
dog stadig nogle elever der skal blive. Det er elever blandt de ældste - de skal hver dag deltage i et lille
lærermøde, hvor vi taler om, hvordan dagen er gået, om der er noget, vi skal have forandret til dagen efter
mm. Mødet slutter kl. 13.50, hvorefter bussen kører hjem. Bemærk: Bussen kører efter den alternative
rute, der gælder for korte skoledage.
I fællesugen er svømning og konfirmandundervisning aflyst (Vi gennemfører svømning for børnehavens
børn).

Flensborg
Sig tiden nærmer for vores tur til Flensborg. Håber, elever på alle tyskhold har rejsepas
Nærmere info senere.

Tilskud til generel befordring - til orientering
Skolen har mulighed for at søge om et generelt befordringstilskud, som går til drift af skolens bus.
Jf. lovgivningen om GDPR er skolen forpligtet til at orientere jer om, at vi videregiver oplysninger om
eleverne til Fordelingssekretariatet.
Oplysninger om hvordan Fordelingssekretariatet behandler oplysninger kan findes på:
https://www.fskr.dk/it-og-persondata/persondatapolitik.aspx

Nyt fra børnehaven
Mandag: Birgitte har fri og Anni er på kursus. Jens er vikar. Vibeke åbner børnehaven. Vi leger i
børnehaven.
Tirsdag: Vi tager til svømning kl. 8.30. Børnene skal gerne være i børnehaven kl. 8.15. Der er ingen
skolegruppe. Vi får besøg af bogbussen. Anni er på kursus og Annette er vikar.
Onsdag: Førskolegruppen tager på besøg i skolen, hvor vi får læst høj af vores læsevenner. Mad på bål, vi
laver vafler med marmelade.
Torsdag: Der er åben skole, derfor kan der være SFO-børn i børnehaven. Vi leger i børnehaven.
Fredag: Vi er i hallen og gør rent hos vores dyr.
Vejret bliver efterhånden koldere og koldere, og vi vil stadig gerne være meget ude - derfor er det vigtigt, at
jeres børn er rigtig klædt på. Det er svært at lære noget eller lege, hvis man kun tænker på, at man fryser.
Vi anbefaler, at børnene har flere lag på, så kan vi altid tage noget af og på, alt efter hvor varmt/koldt det
er. F.eks. uldundertøj inderst, derefter bomuldstøj og en termo- eller fleecetrøje. Hvis det bliver så koldt, at
vi skal have noget inden under bukserne, så brug noget andet end strømpebukser. Vi anbefaler i stedet
lange underbukser eller gamacher, så er det meget lettere at skifte, hvis dit barn får en våd strømpe. Så skal
vi ikke skal have alt tøjet af. Små bomuldsstrømper er ikke altid varme nok, så et par strikkede eller termosokker uden på er en god idé. Sommer-gummistøvler er alt for kolde nu. Hvis børnenes vinterstøvler ikke er
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vandtætte, skal barnet have et par forede gummistøvler. Vanter og hue er meget vigtige lige nu.
Vandafvisende vanter er en rigtig god idé, da strikkede vanter hurtigt bliver våde og kolde.
Børn er meget forskellige - nogle er meget varme og andre er små og kolde. I kender jeres børn bedst.
Derfor er det vigtig, at I som forældre til de store børn, laver aftaler med dem om, hvad de skal have på. Det
går hurtigt i garderoben, og vi når ikke altid at se, hvad de tager på, så det tøj/støvler, børnene ikke skal
have på ud, skal ikke være i garderoben.
Som I nok har set, har vi lavet en liste, der sidder på kassen, hvor det er noteret, hvilket tøj vi anbefaler til
garderoben. På forhånd tak.
Hvis I er i tvivl? så spørg endelig.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave
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Kalender
4. november

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

8.-12. november

Fællesuge - Fokus på julemarked

15. og 17. 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. Forventet hjemkomst ca. 16.30

21. december

Juleafslutning - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem

4. januar

Klasselærerdag - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem

10.-14. januar

Termins- og øveprøver for 8.-9. klasse

19.-21. januar

Læsedage for beg.-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/
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