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Skolernes motionsdag   

Fredag den 9. oktober er der traditionen tro motionsdag på skolen. I år skal eleverne ud at løbe en fast rute 

på de forskellige klassetrin. Vi har valgt at holde motionen nær skolens område, da eleverne derved har 

mulighed for at komme på toilettet og få drikkevand.  

 

Eleverne må gerne møde op i idrætstøj, og have en god madpakke og en drikkedunk med. Tjek vejrudsigten 

i forhold til skiftetøj osv.  

 

Dagen slutter kl. 13.25. Bussen kører hjem derefter. 

 

 

Nyt fra børnehaven 

Planen for de kommende uger er: 

 

Mandag vil vi arbejde med Mary kuffert ”Fri for Mobberi” til samling.  

Tirsdag vil de kommende skolebørn lave skolerelaterede ting/opgaver med Anni. Vi samles i børnehaven, 

og ca. kl. 9 vil vi gå over i skolen. Her vil børnene få små opgaver, hvor vi øver at holde rigtigt på en blyant, 

klippe med en saks, sidde stille og lytte til en historie. Vi vil også øve, at det ikke er ok at forstyrre de andre 

børn, hvis man selv synes at historien/opgaven er kedelig. Vi vil desuden øve bogstaver og tal. Alle børn får 

en mappe med små opgaver i.  

Over middag kommer bogbussen. Her skiftes alle børn til at blive inviteret ind i bussen, hvor bibliotekaren 

vil læse højt fra en bog. 

Onsdag bliver vores faste båldag. 

Torsdag bliver turdag. Vi går på opdagelsestur i nærmiljøet.   

Fredag gør vi klar ved vores dyr   

 

Stort tillykke med Jamie som bliver 5 år fredag den 9. oktober  

 

Husk tøj efter vejrforholdene. Tjek den vejledende liste for hvad der bør være i garderoben i vinterhalvåret. 

Se besked om tøj på Yammer. 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

  



 NYHEDSBREV 
 

Uge   40 Den 2. oktober 2020 

 

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

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

 

Kalender 

9. oktober Skolernes motionsdag. Fri kl. 13.25. Bussen kører hjem herefter 

10.-18. oktober  Efterårsferie 

14. oktober Træf. Mødetider fremgår af oversigt udsendt med nyhedsbrevet i uge 37.  

19.-23. oktober Fællesuge - temaet er ”Kunst-projekter” 

23. oktober Fernisering - kom og oplev vores smukke kunstværker 

26.-30. oktober Brobygning 9. klasse 

28. oktober Bestyrelsesmøde 

5. november Åben Skole. Skoledagen er fra 15.00 - 19.00 

16.-18. november Skole- hjemsamtaler for 6.-9. klasse 

21. november Træf 8.30-12.00 

23.-25. november Skole- hjemsamtaler for b.-5. klasse 

28. november Julemarkedet er aflyst 

27. november Juleklip 

10. december  Bestyrelsesmøde 

22. december  Juleafslutning 

 


