September
FRI-NYT 2019
Nyt fra ledelsen
Så er vi i gang igen! Vi håber, I har haft en god sommerferie!
Vi har budt velkommen til
vores nye 0. klasse og
håber de har haft en god
opstart! Det er vigtigt for
de små at komme godt
fra start. Eleverne ser
glade ud og sidder lige så
fint til morgensang og
lytter til alt det, der sker
og bliver sagt. Deres træet kirsebærtræ – er blevet
plantet ovre ved bakken
bag søen på
Friluftspladsen. Det må følge dem gennem skoletiden og forhåbentlig mange år
fremover.
Nedenfor kan I se oversigten over Åben Hus dagene. Vi håber, I kan afsætte tid til at
kigge forbi og få et indblik i børnenes hverdag. Hverdagen kører igen for fuldt blus
derudaf, og vi prøver at holde jer opdateret over dette lille blad og især på intra.
Det er også tid til lærernes nyhedsbrev, som I får snarest.
Vigtige datoer og info finder I der.
Souschef
Her i friskolen er Charlotte Rersøe, udover at være
dansklærer og klasselærer, nu også souschef. Hun vil tage
sig af forskellige opgaver og også være én, I kan henvende
jer til, hvis vi, Henrik eller Hanna, ikke lige er til at træffe.
Fotografering af friskoleklasser den 5. + 6. sept
Disse to dage vil vores fotograf komme og tage billeder af
klasserne, eleverne individuelt og med søskende. Hold øje med det infobrev, der
kommer ud på intra. Der er selvfølgelig ingen købetvang. Vi bruger den samme
fotograf som på Friluftsgården.
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Arbejdsdag for forældre søndag den 8. september
Efterårets arbejdsdag for jer forældre ligger i år søndag den 8. september 8.30 –
13.00.
Dagen er for alle, men især I forældre, der ikke havde mulighed for at deltage i
foråret, regner vi med denne dag. Børnene må gerne komme med. De skal arbejde
sammen med jer, eller de kan lege udendørs. Det er ikke skoledag for børnene, så
de skal ikke nødvendigvis være med.
Tilmelding sker på intra ved at svare på den tilmelding, som bliver lavet i denne uge.
Vi har rigtig mange ting vi gerne vil have lavet, så vi håber du kommer.
Tilmelding senest mandag den 2. september.
Lektiecafeen for mellemgruppen (4. – 7.kl.) i Østfløjen ligger mandag og onsdag i 8.
lektion (13.55 – 14.35). Lektiecafeen er frivillig. Den varetages af Christina, Hanna,
Mette, Jens C.
I indskolingen er der lektiecafé hver dag undtagen fredag fra ca. kl. 14.00. Den
varetages af Mie og Sfo – personalet. Aftal med sfo-personalet, hvis jeres barn skal
gå i lektiecafeen.
Praktikuge for 8. og 9. klasse i uge 41 2019
Da det ofte kan være svært at få fat i de ønskede praktiksteder, skal I søge i god tid.
I henter praktikskemaet på www.ung.unoung.dk
Med venlig hilsen og fortsat gode sensommerdage!
Hanna og Henrik
Jubilæum
Mange tak for den flotte opbakning til mit jubilæum i fredags.
Tak for de mange hilsner og gaver, det var helt overvældende.
Jeg vil også takke de mange elever der sang og holdt tale for
mig – det var dejligt og rørende. Jeg havde en rigtig god
eftermiddag.
Henrik
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Åben Hus dage i friskolen 19/20
9. sept. (mandag) – 29. okt. (tirsdag) – 29. nov.(fredag/juleklip) – 15.jan (onsdag) –
26. marts (torsdag)
Åbent Hus dagene er de dage, hvor I som forældre er velkommen til at komme og
være med i undervisningen. Vi håber at se mange af jer. Kl. 10.00 er der altid en
kop kaffe og lidt brød til jer.

Sfo – udvider åbningstider

Her efter sommerferien har vi startet et samarbejde med Friluftsgården, således at
åbningstiden for sfo’en er blevet længere.
Om morgenen er der mulighed for at aflevere sfo-børn kl. 6.00-6.15 på
Friluftsgården, derefter vil de så blive fulgt over i sfo’en.
Hver eftermiddag kl. 16.00 går de sidste sfo-børn over på Friluftsgården sammen
med sfo-personalet. Børnene kan være der helt til kl. 17.00 – om fredagen til kl.
16.30.
Ny i sfo’en
Emil H.N. er ny medhjælper i sfo’en.
Emil J. stopper her til september.

Sfo – Kalender 2019/20
Uge 42
Åben(tilmelding kræves)
Uge 51
Åben til den 23.12. Lukket i julen.
Uge 1
Åbner 2.1.20
Uge 7
Sfo’en åben (tilmelding kræves)
4.4. – 13.4.
Påske, lukket
21.5. – 24.5.
Kristi Himmelfart, lukket
Uge 27
Koloni
Husk:
Skriv venligst altid navn på alt! Tak.

Lotte
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Kalender Friskolen 2019-20
August 2019
29.(torsdg) Klassemøde for 0.kl. og 1.kl.
September 2019
2.(mandg) Fagdag for alle klasser til kl. 13.50 (0. kl. til 13.10)
3.(tirsdg) Fagdag for alle klasser til kl. 13.50 (0. kl. til 13.10)
4.(onsdag) Bestyrelsesmøde
5. – 6.
Fotografering af elever
8.(søndag) Arbejdssøndag for forældre, frivillig for elever
9.(mandg) Åbent Hus, klassemøder for 5. kl. og 6. kl.
11.(onsdg) Klassemøde for 8.kl. kl. 19.00
12.(torsdg) Klassemøder for 7. og 9. kl.
16.(mandg) Teater for 7.- 9.klasse kl.12.30.
Infomøde for ny 0.klasse kl. 19.00
18.(onsdg) Klassemøde for 4. kl.
23.- 27.
Projektopgave for 8.9. kl.
23.(mandg) SKILLS 8.kl.
26.(torsdg) Klassemøder for 2. og 3. klasse
28.(lørdg) Gammel elevdag
30.(mandg) 8.9.kl. fremlægger
Oktober 2019
1.(tirsdg) 8.9.kl. fremlægger
4.(fredg)
Fagdag for alle klasserne, 9. klasse i Folketinget
uge 41
3. klasse har cirkusuge
8. – 9. klasse i praktik
uge 42
Efterårsferie
29.(tirsdg) Åbent Hus
Bestyrelsesmøde
November 2019
uge 47
Skolekomedieuge for 5. kl
Maj 2020
Uge 20

Fælleslejrskole til Fyn

Sommer 2020
Uge 27 – 32 Sommerferie
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