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Velkommen til ny elev 

Vi byder velkommen til Kornelia, som er startet i 6. klasse. Vi opfordrer alle til at tage godt imod hende og 

hendes familie. 

 

Skolehjemsamtaler 

Skolehjemsamtaler afholdes: 

Beg.-5. klasse og 8.-9. klasse den 14. og den 16. november. 

Planer for samtalerne sendes til klasser på Yammer. 

 

Træf 

Træf lørdag den 19.11.2022 kl. 8.30 – 12.00 

Her er en lige påmindelse om træf. 

Vi mødes i kælderen på skolen, hvor vi fordeler opgaverne, som bl.a. kan være: ekstra rengøring, køre på 

genbrugsplads, flytte inventar, lave formiddagskaffe mm.  

Medbring gerne trailer, og ikke mindst det gode humør      

Lone Mortensen og Thue Forkrog, Kirsten og Matthias Jungblut, Line S. og Christian M. Bjerg, Hanne og 

Georg Schwarz, Gina H. Larsen og Johannes P. Jacobsen, Rebecca og Torben Jakobsen, Manuela og John 

Madsen, Salli Kreutzmann og Mads Hansen, Yvonne og Kenneth Larsen, Bente og Kenneth Andersen, 

Pernille og Danni T. Nielsen, Anja og Peder Jochumsen. 

 

Nyt fra børnehaven 

Jeg vil lige igen sige TAK for en dejlig modtagelse – jeg glæder mig til at lære det hele godt at kende, jeg kan 

godt mærke det er meget anderledes at være ”ny på job”, men alle er heldigvis så søde og viser mig det 

hele      

I er altid velkommen til at komme til mig, hvis I har spørgsmål eller andet I vil drøfte med mig. 

Kærlig hilsen Helle 

 

Tak for en dejlig Lanterne fest, fantastisk med så mange glade børn og voksne. 

 

Mandag: Vi arbejder i værkstedet, i mindre grupper – hvor vi maler m.m. 

Tirsdag: Båldag: Arme Ridder – uhmm. Bogbussen kommer forbi og førskolebørnene har skolegruppe. 

Onsdag: Vi laver hemmeligheder – så her kan vi desværre ikke fortælle mere        

Torsdag: Vi går en tur i lokalområdet. 

Fredag: Vi går i hallen og laver badutspring, samt gør rent ved vores dyr. 
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Juleklippedag – fredag den 25. november   

Til juleklippedag kan der købes æbleskiver. Bestilling foregår på Yammer – og der er deadline tirsdag den 

22. november.  

 

Julemarked – lørdag den 26. november 

Program  

9.30: Skolebørn møder i boder/værksteder.  

10.00: Julemarkedet åbner.  

13.30: De boder eleverne har arbejdet lukker. Alle elever hjælper med at rydde op. 

14.00: Julemanden kommer.  

14.20: Koret optræder.  

15.15: Markedet lukker. 

  

Børn og familier hjælper med oprydning bagefter. 

Det bliver en lang dag, men eleverne skal ikke være på ”arbejde” hele dagen. De vil også få tid og mulighed 

for at besøge de andre ting, der sker på julemarkedet.  

 

Vagtplan til julemarkedet  

Vagtplaner for de enkelte værksteder bliver lagt på Yammer - og elevernes gruppe på Teams, senest tirsdag 

den 22. november.  

 

Efterlysning  

Til vores julemarked kunne vi godt bruge nogle rekvisitter til vores boder.  

Til grøntboden mangler vi: 

• Almindelige kertelys i ordentlig stand. Holder til alm. lys  

og bloklys.  

• Div. pynt kugler men især stjerner gerne i træ, guld, sølv  

og andre farver i forskellige størrelser vi kan lime på  

dekorationerne.  

• Skåle til dekorationer. 6-10 cm i højde. 

 

Til elevernes klippe-klistrebod mangler vi et juletræ. 
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Busrute  

Busruten for julemarkedsdagen sendes ud sammen med dette nyhedsbrev.  

 

Eleverne skal medbringe  

Madpakke og drikkedunk. Mad og drikke kan også købes på stedet.  

 

Med venlig hilsen  

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

Kalender   

14. og 16. november Skole-hjemsamtaler for beg.-5. klasse og for 8.-9. klasse 

19. november Træf – kl. 8.30 – 12.00  

25. november Juleklippedag 

26. november Julemarked 

6. december Bestyrelsesmøde kl. 19.00 

13. december Lucia og jule-syng-sammen kl. 18.30 – 20.00 

21. december Juleafslutning – fri kl. 13.25, hvorefter bussen kører 

22. december-4. januar Juleferie 

5. januar Klasselærerdag 

9.-13. januar Termins- og oveprøver 8.-9. klasse 

23.-27. januar Projektuge 6.-9. klasse 

25.-27. januar  Læsedage beg.-5. klasse 

26.-27. januar Læsemaraton 4.-5. 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/  

   

http://www.blaabjergfriskole.dk/
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