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Nyt fra ledelsen
Regn, regn og atter regn har vi haft – også her på skolen har det skabt irritationer.
Det var heldigt, at det lige holdt tørt og solen tittede lidt frem, da vi holdt vores
motionsløb for 0. – 7. kl til skolernes motionsdag op mod efterårsferien.
8. 9. kl. var i praktik. Den uge fik vi også en rigtig god oplevelse i form af 3. klasses
cirkusforestilling. Mange tak for det!
Nu er vi tæt på november allerede. Det er også nu
forkølelser mm dukker op, og vi må opfordre jer til at
sørge for hjemmesko, varmt tøj, og opfordrer
derudover alle til at vaske hænder mange gange i løbet
af dagen. Tal gerne med jeres børn om det.
Vores 0. klasse har for tiden et undervisningsprojekt
om brand og sikkerhed, og hvor de gennem samtale og
aktiviteter bliver fortrolige med ild. De taler meget om
sikkerhed, hvad der kan brænde, røgalarmer og hvad
man gør, hvis der opstår farlige situationer. Emnet
slutter af med et besøg på Gørlev Brandstation den 30.
oktober. Vi fangede dem i et lille forløb under træet.
0.klasse sammen med Sonja

Skole-hjemsamtaler
Her på skolen er det også tid til skole-hjemsamtaler, og I må holde øje med
tilmeldingen til de forskellige klasser og tider. Gå ind og book jer et tidspunkt.
Lys på cyklen
I gråt vejr og halvmørke morgener skal børnene huske at have gode lygter på
cyklerne og refleksveste på. Også cykelhjelme med blinklys i nakken er gode til at
gøre bilisterne opmærksomme.

Reception for Susanne fredag den 1. november
Vores gode og afholdte støttelærer gennem 16 år har nu valgt
at gå på pension den 1. november. Derfor holder vi en
reception for Susanne fredag den 1.nov. kl. 14 – 16, hvor
forældre og alle andre med relation til Susanne er velkommen!
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Klasserepræsentantmøde
Onsdag den 6. november kl. 19 holder vi vores årlige klasserepræsentantmøde i
ØST-fløjen. Invitationen er udsendt via intra.
Klippedag
Fredag den 29. november holder vi vores klippedag for hele
friskolen på en Åbent Hus dag fra kl. 10.30 – 13.05. Husk gerne
nissehue, saks og evt. skabeloner. Der vil selvfølgelig traditionen
tro blive serveret æbleskiver. Alle får fri kl. 13.05
Opskrivning af søskende til friskolen
Vi er blevet opmærksomme på, at nogle forældre har glemt at skrive mindre
søskende op til skolestart. Det vil vi bede jer om, da det er umuligt for os at vide,
hvornår en søskende skal starte i 0. klasse. 
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.
Tanker fra kontoret
Den nye regering har raslet med sablen omkring nedskæring af tilskud til friskolerne
fra 76% til 71% (også kaldet koblingsprocent). Det betyder ca. en ½ mill. for vores
skole. Vi venter med spænding om det bliver vedtaget.
Vi har hørt, at en del børn har saft med i deres drikkedunke. Det synes vi overordnet
er en rigtig dårlig ide, da børnenes tænder på den måde er ”badet i sukker” i
skoletiden. Sukkeret skader tænderne og gør også ofte børn mere urolig. Ud over
saften, er der rigtig mange børn, der ofte har snaks i form af sukkerholdige
frugtstænger, müslibar mm med. Alt i alt er det en noget uheldig udvikling i forhold til
at lære børn om det sunde mellemmåltid. Tænk over, at give jeres børn de sunde
madpakker med og være bevidst om fravalget af for meget sukker. Den kommunale
tandplej beretter om dårligere tænder hos mange børn. Mangler I forældre ideer til
madpakker, så kig gerne på arla.dk, eller søg på nettet. Der er mange gode forslag.
Med venlig hilsen
Hanna og Henrik
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Billeder fra 3. klasses cirkusforestilling

Åben Hus dage i friskolen 19/20
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 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
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. Alle har fri kl. 13.05
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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