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Velkommen 

Vi byder velkommen til Sarah, som er begyndt i 5. klasse. Sarah er storesøster til Katrine i 3. klasse. Vi 

opfordrer alle til at tage godt imod Sarah.  

 

Termins- og øveprøver for 8.-9. klasse i uge 2 

Eleverne i 8.-9. klasse skal i uge 2 have terminsprøver. Skemaet for ugen vedhæftes nyhedsbrevet. Undgå 

venligst tandlæge- og lægebesøg i disse dage. Eleverne har fri efter prøverne og må tage hjem. 

 

Læsedage i uge 4 

I år har vi læsedage for begynder-6. klasse – den 25.-27. januar. Læsedagene er en tilbagevendende 

tradition og er et supplement til den daglige dansk- og læseundervisning.  

Der kommer mere info i næste nyhedsbrev. 

 

Nyt fra børnehaven 

Igen      Godt nytår, det er dejligt at være i gang igen. 

Som skrevet på Yammer har vi allerede nogle sjove aktiviteter klar. 

Vi går en våd tid i møde – så tjek op på garderoben, at der er skiftesko/-støvler og tøj.  

Vi åbner værkstedet efter behov – formiddag/eftermiddag, så hvis I ikke kan finde os, er vi måske i fuld 

gang derinde.  
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Mandag: Vi leger i de to grupper - Ugler/Pia og Pindsvin/Helle. 

Tirsdag: Skolegruppen starter igen, - vi andre går i værkstedet og er kreative. Vi får også besøg af 

bogbussen. 

Onsdag:   Vi går tur. 

Torsdag:   Vi tager til biblioteket i Nr. Nebel – hvor vi skal høre og synge med Sigurd Barrett - det glæder vi 

os til       

Fredag:    Vi går i hallen – derudover skal der gøres rent hos dyrene.  

 

Nyt fra SFO:  

Alle ønskes et godt nytår.  

Børnene nyder at vi har taget puderummet i brug igen. Torsdag har vi mulighed for at bruge hallen.  

Børnene nyder at hygge og lege i sfo'en med krea ting, spil m.m. inden nogle skal med bussen og andre går i 

børnehaven med Else Marie.  

Som udgangspunkt får Else Marie hjælp flg. dage:  

Mandag og tirsdag af Pia  

Torsdag og fredag af Helle  

 

Med venlig hilsen  

 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NYHEDSBREV 
 

Uge 1              Den 6. januar 2023 

 

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

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

 

Kalender   

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

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

24. januar Bestyrelsesmøde kl. 19.00 

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

6.-10. februar Sundhedsuge  

11.-19. februar Vinterferie 

27. februar-3. marts Fagfordybelse 6.-9. klasse 

28. februar Bestyrelsesmøde kl. 19.00  

1.-3. marts Fagfordybelse beg.-5. klasse 

27.-31. marts Innovativt projekt – for alle  

1.-10. april Påskeferie 

17.-21. april Introkurser for 8. 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/

