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Lucia og jule-syng-sammen – ændret tidspunkt  

Vi mødes kl. 16.30 i hallen, hvor der er fælles kaffebord. Hver familie medbringer lidt kage til bordet, som 

vil bugne af lækkerier. Derefter er der sange og sanglege. Vi afslutter med Lucia-optog – og hjælper 

hinanden med oprydningen      

Program: 

Kl. 16.30 Velkomst og en sang eller to 

Kl. 16.45 Kaffebord 

Kl. 17.00 Sanglege 

Kl. 17.15 Lucia-børnene gør klar 

Kl. 17.30 Lucia-optog og efterfølgende oprydning 

 

Juleafslutning 

Onsdag den 21. december er sidste skoledag før jul. Der bliver tid til at hygge i klasserne. Efter aftale med 

klasselæreren kan der medbringes lidt godter til fælles omdeling.  

Traditionen tro afsluttes dagen med julegudstjeneste, hvor vi bl.a. kan opleve skolens kor synge.   

Vi går fra skolen kl. 10.45. Der er gudstjeneste kl. 11.30. Børnene kan afhentes ved kirken kl. 12.15. 

Forældre er også velkomne til at deltage i gudstjenesten. Elever, der ikke bliver afhentet ved kirken, går 

med tilbage til skolen, hvor vi hygger indtil kl. 13.25, hvor bussen kører.  

 

Nyt fra børnehaven 

December i naturbørnehaven er bare så hyggeligt – vi har nisser, der kommer og ”laver sjov”.  

Tiske og Taske som børnene har med hjemme på skift, er et kæmpe hit. Børnene bliver så glade, når det er 

deres tur til at få dem med hjem.  

Husk varmt tøj – gerne uld-undertøj, vi har dage hvor det kan blive koldt      vi hygger selvfølgelig med bål 

og varmt saftevand – så vi kan holde varmen.  

Vi har i sidste uge lavet pynt til Henne Forsamlingshus, de skulle have noget julehygge – og derfor blev vi 

spurgt, om vi ville lave lidt pynt – og det ville vi gerne      

 

Ugens program – med ret til ændringer        

Mandag: Vi er inviteret i Missionshuset – se invitationen på opslagstavlen.  

Tirsdag: Vi går på friskolen og ser Lucia optog.  

Onsdag: I dag vil vi klippe nisser m.m.  

Torsdag: Så er det julefrokost – på Restaurant Stausø ☺  altså hvor er vi heldige.  

Fredag: I dag slapper vi af – passer dyrene og hygger os med det.  
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Nyt fra SFO 

Vi går den kolde tid i møde. 

Husk varmt tøj – huer og handsker. Det er også en god ide med lidt skiftetøj, det sker at børnene får 

våde bukser eller strømper m.m.  

Hvis nogen har lidt tøj i overskud – tager vi gerne imod, så vi har lidt låne skiftetøj liggende, det gælder også 

vintertøj/handsker. Vi vil forsøge at have en kasse med låne tøj stående i Naturbørnehaven, som 

SFO-børn kan låne af om eftermiddagen – hvis det bliver nødvendigt. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

13. december Lucia og jule-syng-sammen kl. 16.30-18.00 

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

22. december-4. januar Juleferie  

5. januar Klasselærerdag – fri kl. 13.25, hvorefter bussen kører 

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

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

24. januar Bestyrelsesmøde kl. 19.00 

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

26.-27. januar Læsemaraton 4.-5. klasse 

6.-10. februar Sundhedsuge  

11.-19. februar Vinterferie 

27. februar-3. marts Fagfordybelse 6.-9. klasse 

28. februar Bestyrelsesmøde kl. 19.00  

1.-3. marts Fagfordybelse beg.-5. klasse 

27.-31. marts Innovativt projekt  

1.-10. april Påskeferie 

 

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/

