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HUSK, husk, husk: 

Skoledagen begynder kl. 8.35 med morgensamling, der er en del af undervisningen. Derfor er det vigtigt at 

jeres børn møder i god tid, så de er klar til morgensamling. Vi oplever flere børn, der kommer ’dumpende’, 

hvilket virker forstyrrende. 

 

Velkommen 

Vi byder velkommen til Kimmi, som er begyndt i 7. klasse. Vi opfordrer alle til at tage godt imod Kimmi og 

hendes familie. 

 

Projektuge uge 4 

9. klasse afvikler deres projektopgave i denne uge. De får en udtalelse og en karakter for fremlæggelsen, 

som kan skrives på deres afgangsbevis og tælle med i deres gennemsnit. Fremlæggelsen for 9. klasse bliver 

mandag i uge 5. I kan hjælpe ved at spørge interesseret ind til, hvad de arbejder med. Jo flere gange de har 

muligheden for at fortælle om det de arbejder med, des bedre bliver deres mundtlige fremlæggelse, som er 

det de bliver bedømt på. 

Det plejer at være en fantastisk uge, hvor eleverne fordyber sig i en selvvalgt problemstilling. Eleverne har 

valgt overemnet “Konflikter” i år. De fleste har afleveret deres problemformulering og er klar til at gå i gang 

med deres arbejde på mandag. På fredag skal de aflevere deres produkt. 9. klasse skal fremlægge mandag i 

uge 5. 

 

7. og 8. klasse skal også lave en projektopgave i denne uge. Det er nu, der skal laves en masse værdifulde og 

vigtige fejl, så de har de bedste forudsætninger for at lave en god projektopgave i 9. klasse.  De skal 

fremlægge fredag. Vi glæder os til en dejlig uge      De vil have samme overemne som 9. klasse.  

 

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. 

Eleverne må gerne medbringe; sækkestole, puder eller lign. De skal medbringe; skoletaske med madpakke, 

penalhus og høretelefoner.   

Fredag besøger vi Varde Bibliotek – husk en god madpakke      

Alle elever i beg.-6. klasse har fået udleveret en lille folder omkring læsedagene.  

 

Fredag den 27. januar har alle fri kl. 13.25, hvorefter bussen kører. 
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Fastelavn 

Mandag den 20. februar holder vi fastelavnsfest for alle elever – yngste og ældste. 

Vi slår ’katten af tønden’ og kårer naturligvis både kattekonge og -dronning. Måske er der også en 

overraskelse til den mest fantasifulde og sjove udklædning        

Selve tøndeslagningen foregår i udendørs – i skolegården fra kl. 13.30-14.30. 

Børn der ikke går i SFO er også velkomne.  

 

Nyt fra børnehaven 

Vi vil de næste måneder arbejde med temaet fra de pædagogiske læreplaner:  

Krop, sanser og bevægelse.  

I denne uge vil vi til samling have særlig fokus på smagssansen.  

Vi sender, på Yammer, et årshjul over vores pædagogiske læreplaner. Har I spørgsmål til det, er I meget 

velkomne.  

Angående uge 7:  Husk at få skrevet eller afleveret svar, gerne før sidste frist :) smil, så kan vi få lavet en 

arbejdsplan ift. personalets ferie.  

 

Mandag: Værkstedet – og besøg af Vinnie og Oluf. 

Tirsdag: Skolegruppe, bogbus. 

Onsdag: Bamsevenner – Vi hænger planchen ud i garderoben, så kan I måske tale videre med jeres børn 

om emnet.  

Torsdag:  Vi laver bål – med varmt saftevand eller noget andet lækkert.  

Fredag: LEGETØJSDAG og FORÆLDREKAFFE.  

                Vi går i hallen og laver bevægelsesleg og gør rent hos dyrene.  

 

Nyt fra SFO:  

Børnene leger og hygger sig i SFO-tiden. Vi har hallen et par gange om ugen.  

Derudover har vi taget puderummet i brug på 1. Sal – og det er børnene meget glade for.  

Tak til alle jer der allerede har svaret ang. uge 7.  Vi er klar til at modtage de sidste svar      

HUSK: Vi afholder fastelavn mandag den 20. februar. 
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Leje af skolens lokaler 

Det er muligt for forældre i børnehave/skole og skolekreds-medlemmer at leje lokaler på skolen, når de er 

ledige. 

Bibliotek: 200 kr. 

Køkken: 200 kr. 

Hal og omklædning: 200 kr. 

 

Rengøring kan tilkøbes for flg. 

Bibliotek:  300 kr. 

Køkken:  300 kr. 

Hal og omklædning: 300 kr. (gulvvask + 300 kr.) 

 

Ovenstående priser er under forudsætning af at lejer efterlader lokalerne i opryddet stand. Toiletter er inkl. 

i alle priser.  

 

Kontakt Klaus på tlf. 3070 6854 hvis man ønsker at leje. 

    

  

Med venlig hilsen  

 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

23.-27. januar Projektuge 7.-9. klasse 

24. januar Bestyrelsesmøde kl. 19.00 

25.-27. januar  Læsedage beg.-6. 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/

