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Velkommen til nyt skoleår  

Skolen starter mandag den 8. august. Vi glæder os til at skolen fyldes med liv og glade unger igen       

 

Programmet for dagen, som er klasse-lærer-dag er følgende: 

 

08.35 Morgensamling  

08.50 Med klasselærer  

10.10 Frikvarter  

10.30 Med klasselærer 

11.15 Spise med klassen  

11.25 Frikvarter 

11.45 Med klasselærer 

13.00 Afslutningssang (MP finder sange).  

13.25 Fri. Bussen kører hjem herefter. 

 

Kl. 12 modtages de nye begynderklasse-elever af 1., 2. og 3. klasse 

 

Busplan 

Ny busplan er udsendt med dette nyhedsbrev.  

 

Nyt fra børnehaven  

Velkommen tilbage fra en forhåbentlig dejlig ferie. 

Mandag: Vi leger herhjemme og kommer roligt i gang igen. 

Tirsdag:  Bogbussen kommer på besøg. Det er vores nye båldag: I dag laver vi hotdogs. 

Onsdag: Vi leger i børnehaven. 

Torsdag: Vi leger i børnehaven. 

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

 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

8. august 1. skoledag. Fri kl. 13.25. Bussen kører hjem herefter. 

30. august Forældremøder 6.-9. klasse fra kl. 17.00 – 19.00. 

31. august Forældremøde b.-5. klasse fra kl. 17.00 – 19.00. 

5. - 9. september Lejrskole for 7.-9. klasse. Turen går til Hamburg. 

7.-9. september Lejrskole for b.-6. klasse. Turen går til Århus. 

14. eller 15. september Erhvervsskolernes dag for 8. og 9. klasse 

21. september Du vælger selv 8. klasse 

26. - 30. september Naturvidenskabelig uge 6.-9. 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/  
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