NYHEDSBREV
Uge 44

Den 5. november 2021

Åben skole og skolefest
Tak for en god eftermiddag og aften 😊

Se flere billeder på Facebook

Fællesuge - med fokus på julemarked
Eleverne skal medbringe
• Madpakke, som de plejer
• Taske og penalhus
• Tøj efter aktivitet
• Masser af gåpåmod
•

Godt humør
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Skema for fællesugen
Tidspunkt

Aktivitet

8:35 - 8:50

Morgensang

8:50 - 10:10

På værkstedet

10:10 - 10:20

Pause

10:20 - 11:10

På værkstedet

11:10 - 11:20

Spise i vores klasser.
- 4.-5. spiser i elevkontoret
- øvrige spiser hvor de plejer - i deres egne klasser, 2.-3. evt. på
gangen

11:20 - 11:40

Pause

11:40 - 13:25

På værkstedet. Lærer giver pause når det passer ind i arbejdet.

13:25 - 13:45

8.-9. klasse deltager i lærermøde

13:50

Bussen kører hjem – alle dage.

Fredag

Oprydning og fredagssang fra 12.35 - 13.25

Oversigt over værksteder i fællesugen
Minitivoli og julestue

RS

Julepynt med værksted
Madbod

IB

Billedkunst

JR

2.-3. klasses lokale

Madkundskab

Julestemning og udsmykning på skolen
Drillenisser og teater

LM

Smykkeværksted og frisør

MP

Innovationslokalet

8.-9. klasse lokale
KR

4.-5. klasse lokale

Læs mere om fællesugen i sidste uges nyhedsbrev.
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Juleklippedag - fredag den 26. november
Endelig kan vi invitere til Juleklippedag “som vi plejer”:
• Ta’ bedsteforældre og andet godtfolk med
• Køb æbleskiver - 3 stk. for kr. 10,• Medbring gerne skabeloner, skæreværktøjer og -underlag
Vi mødes til sædvanlig tid. Yngste klipper hele dagen og Ældste har alm. skema fra kl. 12.35

Julemarked
Eleverne skal være på skolen fra 9.30 - 16.20. Boderne er åbne fra 10.00 - 16.00. Fra 9.30 -10.00 skal
eleverne være med til at gøre boderne klar. Fra 16.00 - 16.20 rydder vi op. 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.

Lucia og Jule-syng-sammen - mandag den 13. december
Mandag den 13. december inviterer vi til Lucia-optog og ’jule-syng-sammen’. Det er en tradition at
familierne mødes og sammen ser det flotte Luciaoptog. Vi synger julesange sammen, danser sanglege og
nyder et godt kagebord. Alle familier skal medbringe en kage til det store fælles kagebord.
Det er ren hygge 😊
Arrangementet er fra kl. 16.30 til kl. 18.30.

Nyt fra børnehaven
Så er der igen kommet liv i hønsegården, vi har fået 4 flotte høns. Derfor skal vi igen have dyrepassere i
weekenderne. Der kommer en liste op, I kan skrive jer på. På forhånd tak.
Mandag: Vi tager alle sammen på tur til ”de tilsandede ege” ved Filsø.
Tirsdag: Vi tager til svømning. Skolegruppen får besøg af Bamseven. Bogbussen kommer også.
Onsdag: Førskolegruppen bager fladbrød og smager honning fra Augusts bier.
Torsdag: HURRA vi skal holde lanternefest, så vi øver skuespil og gør klar til vores gæster.
Fredag:
Vi skal i hallen og lave badutspring og gøre klar ved vores dyr.
Vær opmærksom på, det er koldt om morgenen, så husk varmt tøj til børnene. Se sidste uges nyhedsbrev
for anbefalinger til tøj.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave
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Kalender
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

Museum Frello for 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 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

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 for 3.-5. klasse

Møde mellem alle lærere, alle forældre og bestyrelsen.
Temaet er: Hvilken skole ønsker vi i fremtiden.
Kalender for skoleåret og ferieplan kan ses på www.blaabjergfriskole.dk under menupunktet ”Det sker”.
26. januar

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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