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Tak 

Tak til jer, der var til træf den 20. november. Det var en rigtig god, hyggelig og effektiv formiddag, hvor der 

skete meget - både i børnehaven og på skolen. Vinduer, lamper, køleskabe, støvsuget, “skralde tur” på 

genbrugsplads, fejet udenfor, sat spærre op for svaler, sorteret bøger, lavet formiddagskaffe og meget 

mere. Der var heldigvis også tid til at snakke, og alle havde det gode humør med, både børn og voksne        

 

Lucia og jule-syng-sammen 

Gennemføres hvis det er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer 

 

Igen i år inviterer vi til Luciaoptog og jule-syng-sammen. Det sker mandag den 13. december. Det er en 

tradition at familierne mødes og sammen ser det flotte Luciaoptog. Vi synger julesange sammen, danser 

sanglege og nyder et godt kagebord. Alle familier skal medbringe en kage til det store fælles kagebord. Det 

er rent hygge. 

I år begynder vi kl. 16.30 og slutter kl. 18.30. 

 

Nyt fra børnehaven  

December står for døren og er en travl måned. Der er mange juletraditioner og derfor har vi valgt at sætte 

alle andre faste aktiviteter på pause frem til januar. December er også hemmelighedernes måned, og vi er 

begyndt at lave hemmeligheder, så husk på, at når man går i børnehave, kan det være svært at holde på 

hemmeligheder, så spørg ikke for meget. 

Nissebesøg: I december måned vil børnene få en lille ven med hjem på besøg. I forbindelse med dette 

besøg vil vi rigtig gerne høre, hvad denne lille ven har lavet hos jer, så vi vil rigtig gerne have, at I skriver et 

lille stykke til os i børnenes kontaktgruppe på Yammer med eventuelle billeder, som vi kan snakke om til 

vores samling i børnehaven. Hver dag vil der hænge et navn på opslagstavlen i garderoben, dette er det 

barn, som skal have en lille ven med hjem til overnatning, så hold øje med opslagstavlen. Vi glæder os til at 

høre om dens dag hos jer og jeres børn. 

 

Uge 48 

Mandag:  Henter gran hos Hans Henriks familie 

Tirsdag: Svømning og bogbussen kommer på besøg 

Onsdag:  Vi laver juledekorationer og nisserne starter deres tur hos børnene 

Torsdag:  Vi laver juledekorationer 

Fredag:  Vi går i hallen og laver badutspring, samt gør rent ved vores dyr 

Kia holder ferie, Vibeke og Else vil være vikar. 
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Julemarked  

Coronapas 

Kræves af alle over 15 år. Skal vises ved indgangen. 

 

Program 

Skolebørn møder kl. 9.30 i boder/værksteder. 

Julemarkedet åbner kl. 10.00. 

Julemanden kommer kl. 14.30. 

Koret optræder kl. 14.50. 

Markedet lukker kl. 16.00. 

Børn hjælper med oprydning til kl. 16.20. 

Det bliver en lang dag, men eleverne skal ikke være på ”arbejde” hele dagen. Ca. halvdelen af tiden vil de få 

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 23. november. 

 

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 

 

Nyt fra Blåbjerg Familie Motion 

Vigtig meddelelse fra Blåbjerg Familie Motion: 

Husk betaling for svømning kr. 100 pr. barn. Det kan ske enten via Mobilepay 4034 7014 mrk. navn eller 

med en bankoverførsel til: Reg. 9682 Konto 241806 mrk. navn. 

Husk idrætstøj til badminton og boldspil om tirsdagen.  
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Kalender   

27. november Julemarked - skoledag med mødepligt for alle fra 9.30 - 16.20 

6. december Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00 

13. december Lucia og jule-syng-sammen fra 16.30 - 18.30 

16. december Tur til Flensborg med 5.-9. klasse. Forventet hjemkomst ca. 16.30 

21. december Juleafslutning - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem 

22. december-3. januar Juleferie 

4. januar Klasselærerdag - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem 

10.-14. januar Termins- og øveprøver for 8.-9. klasse 

17.-21. januar Projektuge for 7.-9. klasse 

19.-21. januar  Projektuge for 6. klasse 

19.-21. januar Læsedage for beg.-5. klasse 

20. januar 
Læsemarathon med overnatning for 3.-5. klasse, som har skolefri 

fredag. 

26. januar 
Møde mellem alle lærere, alle forældre og bestyrelsen.  

Temaet er: Hvilken skole ønsker vi i fremtiden? 

7.-11. februar Sundhedsuge 

12.-20. februar Vinterferie 

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/

