Oktober
FRI-NYT 2019
Nyt fra ledelsen
Efteråret har meldt sin ankomst for alvor nu med blæst og regn, men også med
dejlige solskinsdage indimellem.
Vi kan kigge tilbage på en travl september med en del møder, men også tilbage på
gode fagdage og en fin arbejdsdag, selvom vi ikke var ret mange denne gang.
Mange tak til jer der deltog og tog fat! I skrivende stund er 8. og 9. kl. i gang med
deres projektuge med temaerne ”Danmark og danskerne” og ”Særlige
begivenheder”.
Her i weekenden har vi lørdag vores Gl. Elevdag for efterskolen og friskolen, og
søndag holder vi åbent hus i efterskolen. Der er også åbent hus på alle andre
efterskoler i landet. Så søndag er en god mulighed for at tage på besøg på andre
efterskoler, hvis jeres børn en dag skal på efterskole.
En del børn og voksne er forkølet i denne tid, og det er vigtigt, at børnene nu får et
par hjemmesko eller klip-klap med i skole for at holde fødderne tørre og varme i de
kolde måneder, der kommer nu.
I oktober holder vores 3. klasse deres cirkusuge, og I er alle velkommen til
premieren torsdag den 10. oktober kl. 19.00. Eleverne ser også generalprøven
torsdag formiddag. 8. og 9. klasse er i praktik
den uge, og så er de vel alle klar til
efterårsferien i uge 42.
Skills for 8. kl.
8. klasse har lige deltaget i den lokale
afdeling af Skills, som foregik i Slagelse,
hvor 8. kl. dystede mod hold fra andre 8.
klasser her i området. Vores hold vandt stort
over alle de andre hold – FLOT!! Det er
Oliver, Kristine og Anders(se foto), der
repræsenterede klassen i dysten.
Så nu skal de med til DM i Bella Centeret
den 17. januar. Det er 3. gang på 4 år, at vi
vinder den lokale afdeling af Skills.
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Motionsløb op mod efterårsferien
Fredagen inden efterårsferien holder vi et lille motionsløb for friskolen. De har alm.
undervisning de to første lektioner, og så er der løb/ aktivitet med afsluttende
sangtime indtil kl. 13.00, hvor alle får fri.
Skole-hjemsamtaler
Vær opmærksom på datoerne for skole-hjemsamtalerne, som bliver afholdt her i
efterårsmånederne. Gå ind og book jer et tidspunkt.
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.
Egne pc’er.
Vi bruger rigtig meget computerne i undervisning fra 4. til 9. klasse. Hidtil har det
været sådan, at eleverne i 6. – 9. klasse har deres egne pc’er med. Det fungerer
rigtig godt. Vores udlåns pc’er til 4. og 5. klasse fungerer mindre godt. Derfor er det
ok, hvis de har deres egne med allerede i 4. og 5. klasse. Fra næste skoleår vil vi
bede alle elever i 5. kl. om at have deres egen med.
Det skal være en Pc eller Mac, som kan få en Office pakke installeret.

Med venlig hilsen
Hanna og Henrik

9. Klasse på er på besøg på Høng Varmeværk.
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Åben Hus dage i friskolen 19/20
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 – 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:
Udvidede åbningstider: se opslag i SFO og Friluftsgården
Skriv venligst altid navn på alt! Tak.
Lotte
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Kalender Friskolen 2019-20
Oktober 2019
1.(tirsdg) 8.9.kl. fremlægger projekt
5.6.kl. dansebesøg kl.12.25 – 14.00
2.(onsdg) Skole-hjemsamtaler for 0.kl.
Skole-hjemsamtaler for 4.kl.
4.(fredg)
Fagdag for alle klasserne, 9. klasse i Folketinget
uge 41
3. klasse har cirkusuge, premiere torsdag kl. 19.00
8. – 9. klasse i praktik
uge 42
Efterårsferie
29.(tirsdg) Åbent Hus
Bestyrelsesmøde
November 2019
5.(tirsdg) Skole-hjemsamtaler for 1.klasse og 7.klasse
6.(onsdg) Skole-hjemsamtaler for 5.klasse og 8.klasse
Klasserepræsentantmøde kl. 19.00 i ØST-fløjen
7.(torsdg) Skole-hjemsamtaler for 3.klasse
13.(onsdg) Fagdag for alle klasser
18.(mandg) Koncert for 0. – 9.kl. kl. 11.20 – 12.30
19.(tirsdg) Skole-hjemsamtaler for 6.klasse
uge 47
Skolekomedieuge for 5. kl ” Askepop”
21.(torsdg) Premiere skolekomedie kl. 19.00 ”Askepop”
28.(torsdg) Teater for 3. – 6.kl. i Musiksal kl. 12.30
28.(torsdg) Skole-hjemsamtaler for 2.kl
29.(fredg) Juleklip/ Åbent Hus
December 2019
12.(torsdg) Bestyrelsesmøde
13.(fredg) Juletræsfest
20.(fredg) Julegudstjeneste kl. 11.00 i Kirke Helsinge Kirke
21. – 5.1. Juleferie
Maj 2020
Uge 20
Fælleslejrskole til Fyn
Juni 2020
5.(fredg)
Grundlovsdag: alle klasser holder fri hele dagen
Sommer 2020
Uge 27 – 32 Sommerferie
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