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Forældremøder 

Husk forældremøder i næste uge. 

31. august for 6.-9 klasse - begynder kl. 17.00. 

1. september for beg.-5. klasse - begynder kl. 17.00. 

 

Fripladstilskud - HUSK at søge - Søg, hvis I er i tvivl! 

Det er nu blevet tid til at ansøge om fripladstilskud til skole og SFO-betalingen. Det gøres ved at udskrive 

blanketten vedhæftet denne besked, udfylde den og aflevere den på kontoret senest tirsdag den 31. 

august 2021. Har I ikke mulighed for selv at udskrive blanketten, kan den i stedet hentes på kontoret. 

Bemærk, at der søges om både skole og SFO på samme blanket. Bruger dit barn ikke SFO, skal der 

naturligvis ikke kryds i dette felt. 

 

Svømning for børnehaven og 3.-4. klasse 

Fra uge 43 er der tilbud om svømning for børnehavens børn og for 3.-4. klasse. Det foregår om tirsdagen i 

Nr. Nebel svømmehal. Vi starter tirsdag den 26. oktober. Børnene kører med skolens bus fra skolen kl. 8.35, 

og er tilbage igen ca. kl. 10.15. 

Svømningen tilbydes igennem Blåbjerg Familie Motion. Det betyder, at børnene skal være medlem hos 

Blåbjerg Familie Motion (BFM), for at kunne gøre brug af tilbuddet. 

 

Nyt fra børnehaven 

Stort tillykke til August, som bliver 3 år den 28. august.  

Vores ugeplan for uge 35 lyder sådan her: 

Mandag:  Klaus kører Rævene, Kia og Anni til Blåbjergstenen. Her leger vi i skoven og går hen over 

markerne tilbage til børnehaven.  

Tirsdag:  Vi laver pandekager over bål. Over middag får vi besøg af bogbussen, hvor nogle får læst 

historie. 

Onsdag:  Vi siger velkommen til Mila, som starter i børnehaven. Håber, I vil være med til at tage 

godt imod Mila og hendes familie.  Anni starter førskolegruppen op kl. 9.15. 

Torsdag:  Vi kører til stranden, hvor vi samler sten. 

Fredag:  Vi gør klar ved dyr og leger i hallen. 

   

Nu er det allerede børnene fra årgang 2016’s tur til at komme i førskolegruppe.  

I førskolegruppen vil vi tage på besøg i skolen. 
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Børnene vil også få en mappe med små opgaver i.  

Her vil vi øve børnene i:  

-at høre en besked 

-forstå beskeden og udføre opgaven, som de får 

-at sidde stille og høre efter 

-at det ikke er ok at forstyrre den, som sidder ved siden af, hvis man selv er færdig med opgaven 

eller synes, det er kedeligt 

- at have hånden op, hvis man ved hvad, der bliver spurgt om 

 

På Yammer vil der blive oprettet en førskolegruppe, hvor I kan følge med i det, vi laver. Vi glæder 

os til at komme i gang.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

 

Nyt fra Blåbjerg Familiemotion 

 

Blåbjerg Familie Motion  
Er en lille forening der lejer hallen ved Blåbjerg Friskole 

 Aktiviteter 2021/2022.  
 

Badminton: 

Fordeling af tider og baner sker mandag d. 30.08.21 kl. 17.00 ved hallen.  

Kontingent 1.200 kr. pr bane/time 

Man kan derefter kontakte Klaus tlf. 3070 6854 for at få en tid   
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Badminton og boldspil: 

Tirsdage kl. 13.30 – 14.30 Begynder - 4. klasse. 

Start d. 07.09.21  

Kontingent 200 kr. 

Svømning (Foregår i Nr. Nebel): 

Tirsdage for 3. og 4. klasse. 

Start d. 26.10.21 

Kontingent 100 kr. 

Cirkeltræning: 

Tirsdage kl. 17.00 – 18.00  

Start 07.09.21 

Kontingent 400 kr. 

Volleyball: 

Tirsdage kl. 19.00  

Start d. 14.09.21  

Kontingent 300 kr. 

Kontakt Maybritt tlf. 2238 8624 for info. 

Karlefodbold: 

Torsdage kl. 19.00 – 21.00  

Start 07.10.21  

Kontingent 300 kr. 
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Kalender 

30. august Sanketur i madkundskab med 5.-6. klasse 

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

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

2. september Sanketur i madkundskab med 7.-8. klasse 

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/

