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Betaling for kørsel med bus 

Bussen er et stort gode for os, men den er også dyr i drift. Derfor koster det selvfølgelig noget at benytte 

den.  Når børn kører med skolens bus til og fra skole er der to muligheder for betaling for det. Den ene er, 

hvor man betaler 375 kr. halvårlig pr. barn. Denne mulighed benyttes for børn der benytter bussen 

regelmæssigt. Kører et barn kun med bussen en gang i mellem kan man i stedet vælge at betale 10 kr. pr. 

gang man kører med bussen. Husk da at give børnene penge med       

 

Mundbind - køb selv 

Vores lager af mundbind (doneret af Tjalfes far Dennis) er brugt. Fremover skal familierne selv købe dem. 

 

Aflysninger i skolen 

Som flg. af corona er flg. aflyst: Brobygning 9. klasse, Åben skole, Julemarkedet og Lucia og jule-syng-

sammen. 

Vi gennemfører juleklip og en eller anden form for juleafslutning, men forældre og bedsteforældre vil 

desværre ikke kunne deltage. 

 

Tak til praktikanter 

I denne uge har vi været så heldige, at vi har haft Katrine i praktik i børnehaven og Mathilde i praktik i 2.-3. 

klasse. Vi siger mange tak for indsatsen og for en hyggelige uge. 

 

Børnehaven 

Så er det igen blevet tid til at vi skal have fundet hue og handsker frem. Vi opfordrer til, at handskerne skal 

være vandtætte. I den forbindelse vil vi gerne minde jer om, at der skal navn i børnenes overtøj og på 

madkasser og drikkedunke. For jeres børns skyld! 

Det er helt sikkert ikke gået nogens næse forbi, at vi har en hverdag, hvor vi er nødsaget til at tænke på 

corona. I den forbindelse er vi nødt til at aflyse vores årlige lanternefest, bedsteforældredag, vores juletur 

til Varde og vores juleafslutning i kirken. En ting vi ikke aflyser, er at fejre fødselsdage. Stort tillykke til 

Marian som blev 3 år lørdag den 17. oktober og Lucia som fylder 3 år søndag den 25. oktober. 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

28. oktober Bestyrelsesmøde 

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

21. november Træf 8.30-12.00 

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

27. november Juleklip 

10. december  Bestyrelsesmøde 

22. december  Juleafslutning 

4. januar Klasselærerdag 

11.-15. januar Terminsprøver 8.-9. klasse 

18.-22. januar Projektuge 

20.-22. januar Læsedage b.-5. klasse. 

 


