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Velkommen 

Vi byder velkommen til Maria, som er begyndt i børnehaven mandag den 16. august, vi håber, I vil være 

med til at tage godt imod hende og hendes familie. 

 

Svampetur 

Onsdag den 8. september skal vi på svampetur med 2.-5. klasse. Det er i Blåbjerg Plantage med en 

naturvejleder fra NaturKulturVarde. Vi glæder os! 

 

Forældremøder 

Beg.-5. klasse:  
Forældremøde onsdag den 1. september. Skolebestyrelsen er med. Der bliver udsendt invitationer 
på Yammer, hvor der kommer nærmere info.  
  
6.-9. klasse:  
Der er forældremøde tirsdag den 31. august. Skolebestyrelsen og UU-vejlederen er med, så det er vigtigt, at 
I kommer. Der bliver udsendt invitationer på Yammer, hvor der kommer nærmere info.   
 

Træf 

Hvert skoleår skal alle familier deltage i ét træf. Træffene er både arbejde og hyggelige sociale 

arrangementer, hvor forældre og børn er sammen og møder andre familier. Der er altid gode pauser       

Til træffene arbejdes med praktiske ting omkring skole og børnehave: Rengøring, vedligehold af bygninger 

og udearealer m.v. Det er alt sammen med til at sikre, at vi har en velholdt og velfungerende skole og 

børnehave.  

 

Træffene i dette skoleår kommer til at ligge på nedenstående tidspunkter. I får hermed muligheden for at 

meddele tilbage til pedel Klaus Sørensen, hvornår I ønsker at deltage. Hvis man ikke svarer tilbage, så 

sætter Klaus jer på til et tidspunkt.  

 

Der svares tilbage senest den 3. september. Der skal svares i den tråd Klaus opretter på Yammer, så han 

kan finde svarene ét sted. 

 

Fredag den 17. september kl. 16.00 - 19.00  

 

Onsdag den 20. oktober kl. 16.00 - 18.00 - byd ind på en af nedenstående 3 tidspunkter 
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• kl. 16.00 - 18.00: Stille borde og stole op i hallen til generalforsamling i Henne Strand 

Grundejerforening, eller 

• kl. 19.00 - 21.00: Forberede og gennemføre servering af kaffe og kage mm. til 

generalforsamlingen 

• Kl. 21.00 - 23.00: Oprydning efter generalforsamlingen 

 

Lørdag den 20. november kl. 8.30 - 12.00 

 

Lørdag den 12. marts kl. 8.30 - 12.00 

 

Lørdag den 11. juni kl. 8.30 - 12.00  

 

Hjælpe en hverdag 

Hjælpe en hverdag efter aftale. 

 

Nyt fra børnehaven 

Så er vi kommet godt i gang med dagligdagen i børnehave igen. 

Desværre er der endnu en kanin, som troede at græsset var grønnere på den anden side af hegnet. Den 

hoppede ud i fredages, og vi har ikke set den siden. Det betyder, at vi lige nu kun har en kanin. 

Vi har valgt at dele børnene op i 2 grupper og har givet grupperne nye navne:  

Børnene, som er årgang 2016-2017, vil fremover hedde Rævene. Gitte og Anni vil være knyttet til denne 

gruppe, når vi holder samling og spiser. 

Børnene, som er årgang 2018, vil fremover hedde Pindsvinene. Birgitte og Kia vil være knyttet til denne 

gruppe. 

Fremover vil vi holde samling ca. kl. 9.15. Når vi skal køre på tur, kører bussen ca. 9.15. Det vil derfor være 

en stor hjælp for os, hvis jeres børn kan være i børnehaven kl. 9.00, da det giver ro til os og børnene, så vi 

kan gøre børnene klar til tur eller samling. På forhånd tak. 

Vi har endnu en ting, som vi gerne vil have hjælp til: Efter uge 43, starter svømning igen op. Vi har aldrig 

været så mange børn, som skal svømme, have tøj af og på, tørre sig selv efter bad osv. Derfor vil det være 

en stor hjælp, hvis I allerede nu begynder at øve jeres børn i selv at tørre sig selv efter badet og tage tøj på. 

På forhånd tak. 

Fra september starter den nye skolegruppe op (årgang 2016). 
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Ugeplan for uge 34 

Mandag:  Rævene, Else og Anni tager på tur til Vrøgum. Her vil vi tage på opdagelse i skoven og spise 

vores madpakker i bålhytten på legepladsen. 

Tirsdag:  Vi laver grønsagssuppe på bål. Nogle børn får historie i bogbussen. 

Onsdag:  Vi får besøg af dagplejen og et nyt barn. 

Torsdag:  Vi tager alle på tur til Blåbjergstenen. 

Fredag:  Der skal gøres klar ved dyrene. Fra kl. 10.20-11.10 har vi mulighed for at bruge hallen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

23. august Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00 

31. august Forældremøde for 6.-9. klasse kl. 17.00 - 19.00 

1. september Forældremøde for beg.-5. klasse kl. 17.00 - 19.00 

6. september Tur til Henne Kirke for 4. og 5. klasse 

8. september Svampetur med 2.-3. klasse og 4.-5. klasse 

20.-21. september Faglig fordybelse beg.-5. klasse 

20.-24. september Lejrskole 8.-9. klasse 

21.-24. september Lejrskole 6.-7. klasse 

22.-24. september Lejrskole beg.-5. klasse 

27. september - 1. oktober Naturvidenskabelig uge 6.-9. klasse 

7. oktober Håndboldkaravane for beg.-3. klasse - bemærk ny dato 

7. oktober Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00 

15. oktober Skolernes motionsdag - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem 

16.-24. oktober Efterårsferie 

25. oktober Skole-hjem-samtaler 8.-9. klasse 

27. og 28. oktober Skole-hjem-samtaler 6.-7. klasse 

4. november Åben skole kl. 15.00 - 17.30, herefter skolefest 

8.-12. november Fællesuge - Fokus på julemarked 

15. november Skole-hjem-samtaler 2.-3. klasse 

17. november Skole-hjem-samtaler 4.-5. klasse 

18. november Skole-hjem-samtaler beg.-1. klasse 

27. november Julemarked - skoledag med mødepligt for alle 

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/

