
 NYHEDSBREV 
 

Uge   23 Den 11. juni 2021 

 

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

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

 

Velkommen til nye elever 

Vi byder velkommen til Klara, Maja og Kraka der begynder på skolen mandag d. 14. juni. Klara og Maja skal 

gå i 6. klasse og Kraka i 7. klasse. Vi opfordrer alle til at tage godt imod dem og deres familier. 

 

8.9.-klasses lejrskole 
Onsdag d. 16. til fredag d. 18. juni er 8-.9. på lejrskole på skolen. Vi har planlagt ture ud af huset, hvor vi har 

lyttet til elevernes ønsker, og krydret det med noget af det vi også synes er vigtigt. Så vi skal i Legoland OG 

lære noget om livet i havet. Vi skal til Ribe, hvor vi besøger Ribes Vikinger med en guide rundt i museet. Vi 

skal cykle, bade og spise is. Vi skal have vandkamp. Pakkeliste bliver delt over Yammer, men I har nu en 

fornemmelse af, hvad der kan blive behov for at have med. (Cykel, badetøj og evt. en lille vandkanon ;-) 

 

Afslutning i skolen - nye retningslinjer på vej, måske et arrangement for alle  

I sidste uge udmeldte vi nedenstående, men måske kan vi alligevel lave afslutning for alle på én gang. Det 

bliver så torsdag d. 24. juni kl. 17.00. Vi afventer de nye retningslinjer og melder ud, hvis der sker 

ændringer. 

 

Vores traditionelle afslutning med grill, hygge, taler og sange torsdag eftermiddag og aften inden 

sommerferien kan endnu engang ikke gennemføres. Afslutningerne skal holdes i stamsamlæsningerne.  

Vi må holde en kæmpefest når vi kan igen       

 

Vi holder afslutningerne efter følgende plan: 

B.-1. torsdag d. 24. juni kl. 16.30 - 18.00. Fra skolen deltager Ida og Johanne. 

2.-3. torsdag d. 24. juni kl. 18.00 - 19.30. Fra skolen deltager Johanne og Frands. 

4.-5. tirsdag d. 22. juni kl. 18.00 - 19.30. Fra skolen deltager Karina og Rasmus. 

6.-7. tirsdag d. 22. juni kl.  16.30 - 18.00. Fra skolen deltager Martin og Rasmus. 

8.-9. torsdag d. 24. juni kl. 19.30 - 21.00. Fra skolen deltager Lykke og Frands. 

 

Mere information følger på Yammer. 

 

Nyt fra børnehaven 

Solen er her og det er varmt. At lege med vand frister mere og mere, og børnene bliver derfor sommetider 

våde. Det er derfor vigtigt, at der også er ekstra sommertøj i garderoben. Da det bliver varmere i vejret, kan 

vores madpakker ikke længere stå ude. Fremover vil vi stille madpakkerne i køleskabet omkring klokken 

08.30 og stille dem ud til jer om eftermiddagen, så vi har færrest mulige, der skal i køleskabet. I løbet af de 
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næste par uger vil vi få et køleskab i garderoben, hvori madpakkerne kan stilles.  Drikkedunkene vil stadig 

stå ude, så det er en fordel at fryse lidt vand ned dagen før og så fylde den op inden den kommer med i 

børnehave, så er vandet koldt længe. 

Næste uge holder Kia ferie og Else vil være vikar. 

Mandag: Skolegruppen tager på cykeltur sammen med Birgitte og Else 

Tirsdag: Skolegruppe. Bogbussen kommer på besøg. 

Onsdag: Skal vi hjem og besøge Mads. 

Torsdag: Vi gør klar til sommerfest om aftenen. 

Fredag: Vi gør rent ved dyrene og i vores have.   
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Forældremøde om næste skoleårs begynderklasse 

Tirsdag d. 15. juni inviteres forældre og børn til kommende begynderklasse til orientering om skolestart og 

alt hvad det indebærer. Mødet afholdes på skolen fra kl. 16.30 - 18.00. I får yderligere oplysninger i 

Førskolegruppen på børnehavens Yammer i næste uge. 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

Kalender 

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

15. juni Forældremøde om næste skoleårs begynderklasse 16.30 - 18.00. 

16. til 18. juni Lejrskole for 8.-9. klasse på skolen. 

23. juni 
Naturdag for b.-6. klasse.  

Rengøringsdag for 7.-9. klasse. Skoledagen slutter 13.25. 

24. juni 
Idrætsdag. Skoledagen slutter 13.25. 

Skoleafslutning fra kl. 17.00. 

25. juni Sidste skoledag.    

26. juni til 10. august Børnenes sommerferie. 

17. juli til 1. august Børnehaven holder sommerferie - er lukket. 

2. august Børnehaven er åben igen. 

11. august 1. skoledag i skoleåret 2021-2022. 

 


