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Bøvlingbjerg den 07.12.18.

Terminsprøve: Vores 8. og 9.kl. skal til
terminsprøve fra fredag den 7.12-12.12.
Det er godt at få det prøvet, før afgangsprøven til sommer.

6. og 7.klasses piger går Luciaoptog til morgensang i Mariekirken, den 13.december,
hvor der også er Åbent Hus på friskolen.
De går også på Bøvling Ældrecenter den 11. december kl. 14.

På vores lille skole
finder man et unikt
fællesskab, jeg er glad for
at være en del af.

Julehygge
Der hygges i klasserne med pakkekalender, julelys og julesange.
En skøn tid med så mange dejlige sange og salmer. Julekalender med juleopgaver klares også i
en del af timerne.
Den 12.12 holder vi fest for alle vore frivillige. Vi håber, vi får en god aften. Det er en af vore
måder, vi takker for hjælp på skolen. Vi er så taknemmelige for al den hjælp vi får.
Det har meget stor betydning for at vores hverdag fungerer.

Bøvling Friskole – Høvsørevej 13 – 7650 Bøvlingbjerg – 9788 5253 – www.boevling-friskole.dk

I SFO har vi netop været på vores traditionelle juletur med 3. klasse. Vi startede dagen med
lækker pizza i Dino’s, hvorefter vi var i ikke mindre end 3 butikker. Forældre og søskende kan godt
glæde sig - gaverne er handlet med omtanke for hver enkelt :-)
Udtrækning af navne til vores pakkekalender er godt i gang. Der er fuldstændigt stille i lokalet, når
navnene bliver trukket og råbt op. Det er så spændende :-).
Børnene er stolte af de gaver, de er kommet med, og vi er slet ikke i tvivl om, at også de er handlet
med omtanke.
Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at vi voksne nok skal sørge for, at alle børn når at få trukket
deres navn og få deres gave, inden de går på juleferie.
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