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Fastelavn 

HUSK at vi mandag den 20. februar afholder fastelavnsfest for alle elever – yngste som ældste. 

Vi slår ’katten af tønden’ og kårer naturligvis både kattekonge og -dronning. Der bliver også en præmie til 

den mest fantasifulde og sjove udklædning, både til yngste og ældste        

8.-9. klasse har valgt at klæde sig ud under temaet ’film’. 

Selve tøndeslagningen foregår i hallen fra kl. 13.30-14.30, hvorefter bussen kører. 

For at deltage i tøndeslagningen skal man være udklædt. Det kan være alt fra sjove hjemmelavede 

kreationer til ansigtsmaling. Der vil være mulighed for at få lavet lidt ansigtsmaling på dagen. 

Vi glæder os       

 

VAKS program 

Vinterferien byder på mange sjove og spændende aktiviteter for skolebørn i Varde Kommune. Følg 

nedenstående link og se de mange tilbud      

https://www.epaper.dk/vardekommune/plankulturogteknik/kulturogfritid/vaks-vinterferie-2023_bladre-

fil/ 

 

Fagfordybelse i uge 9 

I uge 9 har vi fagfordybelse, hvilket betyder at vi fordyber os i et eller flere emner. 

For 6.-9. klasses vedkommende er det hele ugen – og begynder-5. klasse er det onsdag-fredag. 

Der kommer yderligere informationer i uge 8. 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

Ifølge skolens vedtægter ansættes (og afskediges) skoleleder af generalforsamlingen efter indstilling af 

bestyrelsen. Derfor er skolekredsen (forældre og andre medlemmer) indkaldt til ekstraordinær 

generalforsamling mandag den 20. februar kl. 19.00. Det foregår i biblioteket. 

Dagsorden er udsendt på Yammer. 

 

Nyt fra børnehaven 

En del børn holder ferie i uge 7 – men heldigvis kommer der nogle børnehavebørn og sfo børn, så vi skal 

hygge os      Vi holder åbent, efter de tider I har ønsket pasning. Men har I brug for at ændre tiderne, så 

kom glad – vi finder ud af det.  

Julie har “rigtig” fødselsdag søndag den 12. februar – vi har fejret hende i børnehaven, ekstra tillykke til 

Julie med de 4 år.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.epaper.dk%2Fvardekommune%2Fplankulturogteknik%2Fkulturogfritid%2Fvaks-vinterferie-2023_bladre-fil%2F&data=05%7C01%7Cablo%40varde.dk%7C789b98ffea944163f9d808db036bfd55%7Cc55099ecac664763bba7fc1d6f79d509%7C0%7C0%7C638107534583274425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uecu0TwdaAbmVcdIlFMHYLgaIkx9VeP%2FN6ndJUWFRyg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.epaper.dk%2Fvardekommune%2Fplankulturogteknik%2Fkulturogfritid%2Fvaks-vinterferie-2023_bladre-fil%2F&data=05%7C01%7Cablo%40varde.dk%7C789b98ffea944163f9d808db036bfd55%7Cc55099ecac664763bba7fc1d6f79d509%7C0%7C0%7C638107534583274425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uecu0TwdaAbmVcdIlFMHYLgaIkx9VeP%2FN6ndJUWFRyg%3D&reserved=0
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Mandag den 20. februar (i uge 8) holder vi fastelavnsfest, så find lidt udklædningstøj frem. Det bliver så 

sjovt      

 

Vi fortsætter med vores tema “krop, sanser og bevægelse”. Det er dejligt at se hvor aktive børnene er, og vi 

er så heldige, at vi kan låne materialer, både af biblioteket og August’s mor.  

 

Som I måske har læst på døren, har vi fået en ny voksen i virksomhedspraktik. Hun hedder Agi. Til en start 

vil hun være her mandag formiddag og onsdag eftermiddag.  

 

Vi må desværre sige på gensyn til Magnus, som flytter til Hjerting, dog først fra 1. april. Vi kommer til at 

savne jer, men ønsker jer alt muligt held og lykke fremover.  

 

I slutningen af marts starter en ny dreng. Han hedder Marian og han har gået her i børnehaven, da han var 

helt lille. Det bliver dejligt at få ham tilbage igen.  

 

Uge 7:   Vi finder på aktiviteter hver dag – hver dag er en overraskelse      

 

Uge 8: 

Mandag: Fastelavnsfest: Vi slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.  

Tirsdag:  Skolegruppe: Vi andre går i værkstedet.  

Onsdag:  Vi arbejder med Bamse venner og hænger dagens planche op.  

Torsdag:  Vi går tur, og laver måske også et lille bål       

Fredag:  Vi går i hallen, der skal gøres rent hos dyrene, og så er der legetøjsdag. Der er ikke 

forældrekaffe, men det kommer senere       

                        

 

Med venlig hilsen  

 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

11.-19. februar Vinterferie 

20. februar Ekstraordinær generalforsamling kl. 19.00 

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

28. februar Bestyrelsesmøde kl. 19.00  

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

11. marts Træf – kl. 8.30-12.00 

27.-31. marts Innovativt projekt – for alle  

1.-10. april Påskeferie 

17.-21. april Introkurser for 8. klasse 

2.-10. maj Skriftlige prøver 

5. maj St. Bededag 

18.-19. maj Kr. Himmelfartsferie 

23. maj Mundtlige prøveperiode begynder 

26. maj Børne Musikfestival, Outrup  

29. maj 2. Pinsedag 

10. juni Træf – kl. 8.30-12.00  

 

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/

