
 NYHEDSBREV 
 

Uge 22              Den 3. juni 2022 

 

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

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

 

Træf – Lørdag den 11. juni 2022 fra 08.30 – 12.00 

Disse forældre har meldt sig: 

Birgitte og Brian Dammark, Charlotte og Anders Kristensen, Helle H. Kragh og Marco Terra, 

Natashja og Michael Lundby, Sandie H. og Lars K. Jensen, Bitten og Ole Nielsen, Christina Maria S, Hansen, 

Pia Lidegaard og Lasse O. Nielsen, Anne-Mette og Jens Aa Kristensen, Pernille og Danni T. Nielsen, Jette og 

Carsten Gregersen, Cecilie og Troels L. Dam, Dorte og Emil S. Pedersen. 

Nye forældre i børnehave og skole, der er kommet til i løbet af året, er også meget velkomne denne dag. 

 

Vi mødes i kælderen på skolen, hvor vi fordeler de forskellige opgaver på skolen og i børnehaven, som mest 

består af ekstra rengøring. Der vil også være rundstykker og formiddagskaffe. 

Husk at medbringe det gode humør. 

 

Tur til WOW-park og Pædagogisk dag for lærerne 

WOW! Eleverne skal have en på opleveren! Fredag den 10. juni sender vi alle på tur til WOW-park. Klaus 

Sørensen, Caroline Schmidt og 4 bestyrelsesmedlemmer tager med børnene. På skolen efterlades øvrige 

lærere, som afholder pædagogisk dag og fordyber sig i planlægningen af næste skoleår. Flere oplysninger 

følger. 

 

Børnene skal møde på skolen til normal tid. De skal medbringe madpakke, drikkedunk og tøj efter 

vejrforholdene. Børnene må medbringe 25 kr. som de kan bruge i kiosken. Bussen er hjemme på skolen 

igen kl. 14.30 og kører sin sædvanlige rute til normal tid. SFO er åben. 

 

Næste skoleår 

Planlægningen af næste skoleår er i fuld gang. Hermed lidt om lejrskoler.  

 

Begynder til 6. klasse tager på lejrskole sammen. Lejrskolen bliver af 3 dages varighed. Forældre til børn i 

begynder og 1. klasse kan tage med, hvis de har tid og lyst til at spille rollen som skoletante for alle børn. 

Ida, Johanne, Rasmus og Martin planlægger og deltager på denne lejrskole, som finder sted onsdag til 

fredag i uge 36. 

 

7. til 9. klasse tager på udlandstur. Vi arbejder på en tur til Hamborg. Vi forsøger at finde en venskabsskole i 

Hamborg og dermed få kontakt til unge mennesker i Tyskland.  At sende 7.- 9. klasse afsted sammen 

harmonerer med at de har Kulturfag sammen. Lykke og Frands planlægger og deltager på denne lejrskole, 

som finder sted mandag til fredag i uge 36. 
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Nyt fra børnehaven 

Mandag: 2. Pinsedag, børnehaven holder lukket. 

Tirsdag: Cykledag for skolegruppen. Bogbussen kommer på besøg. Da hønen nu har ruget på æggene i 

21 dage, bliver det spændende at se om kyllingerne er ved at komme ud af deres æg. 

Onsdag: Læsevenner. Vi laver hotdogs over bål.  

Torsdag: Vi tager en tur til stranden. 

 Fredag: Vi går i hallen og bruger lidt energi. Vi gør også rent ved dyrene. 

 

Sæt X i kalenderen, vi har sommerfest mandag den 20. juni. Indbydelse med tilmelding kommer snart. 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

6. juni 2. Pinsedag  

9. juni Mundtlig prøve for 9. klasse - FP9 Engelsk 

10. juni Pædagogisk dag for lærerne - fællestur for alle elever 

11. juni Træf - kl. 8.30 - 12.00 

15. juni Mundtlig prøve for 9. klasse - FP9 Dansk 

22. juni Naturdag for begynder-6. klasse, rengøring 7.-9. klasse. Fri kl. 13.25 

22. juni Skoleafslutning fra kl. 17.00 

23. juni Idrætsdag. Fri kl. 13.25 

24. juni Sidste skoledag. Fri kl. 13.25 

25. juni-7. august Skolebørnenes sommerferie 

16.-31. juli Børnehaven holder sommerferie - er lukket 

1. august  Børnehaven er åben igen 

8. august 1. skoledag. Fri kl. 13.25 

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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