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Nyt fra ledelsen 
Det er sørme det sandt december … 
Nu har vi fat i julemåneden igen, tiden haster afsted. Det er 
måneden, hvor der skal ske en del julehygge med juletræsfest på 
Friluftsgården fredag den 6.12. og skolens juletræsfest fredag den 
13.12. I sfo´en er der adventshygge torsdag den 19.12. om 
eftermiddagen. I december sker der så meget for børnene. Ofte har vi trætte børn, 
der møder ind om morgenen. HVIS I kan, så hold gerne fast i deres sengetider, da 
trætte børn giver flere konflikter. 
Når så vi går på juleferie fredag den 20.12. er det traditionen tro med juleguds-
tjenesten kl. 11.00 – 11.30 i Kirke Helsinge Kirke. De må 
tage hjem fra kirken eller gå med tilbage til skolen/sfo’en.                                                                                                                                
 
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. 
 
Egne pc’er. 
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 pc’er med allerede i 4. og 5. klasse. Fra 
næste skoleår vil vi bede alle elever i 5. – 9. kl. om at have deres egen med. 
Det skal være en pc eller Mac, som kan få en Office pakke installeret.  
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Juletræsfest 
Fredag den 13. dec. 2019 

 
Spisning kl.17.30 – 18.30 

 
Vi vil gerne indbyde alle til skolens årlige juletræsfest. I år er der mulighed for at 
bestille mad til fællesspisning inden selve festen. Bestillingssedler er kommet ud i 
klasserne og også sendt ud på intra og koordineres af Charlotte Rersøe.  
Bestillingen afleveres til klasselæreren senest den 5.12. 
 
Det bliver en aften med et flot pyntet juletræ, Luciaoptog, dans og sang om juletræet 
og besøg af julemanden og alle hans nissebørn. Nisserne vil dele godteposer ud til 
børnene. 
Det er 9. klasse samt deres forældre, der i samarbejde med skolen, står for festen. 

 
Der vil være salg af lodsedler, diverse lækkerier, samt kaffe, te, gløgg og kolde 
drikkevarer. 

 
Vel mødt til en stemningsfuld juletræsfest!                           Entrè for alle: 20,-kr.  
 

 
Juleudstjeneste 
Fredag den 20. december møder vi fra kl. 8.20 til 11.30. Vi slutter traditionen tro 
med vores julegudstjeneste i Kirke Helsinge Kirke. Efter gudstjenesten har eleverne 
fri. Husk at meddele klasselæreren om dit barn skal med tilbage til skolen og i sfo´en 
eller bliver hentet ved kirken. 
Desværre er der ikke rigtig plads til jer forældre i kirken under selve gudstjenesten, 
da vi er så mange elever efterhånden. Gudstjenesten slutter ca. 11.30 og I er 
velkommen at hente børnene ved kirken. 
 
Det nye år 
I det nye år sker der så lidt nyt igen. Skolen starter op for Friskolen 
mandag den 6. januar, og vi kan ønske hinanden et godt nytår. 
 
Svømning for 3. – 5.klasse starter fredag den 10. januar. Nærmere 
info bliver sendt ud på intra.  

 
I uge 3 er vores 9.klasse på deres skilejrskole samme sted som 
efterskolen i Norge, og 8.klasse må svede til terminsprøverne 
den uge.  
Til gengæld skal de til Bella Centret om fredagen for at kæmpe 
ved DM i Skills 
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Tanker fra kontoret 
Her i starten af november lavede beboerne i Vinde Helsinge en lille aktion for at få 
sænket farten gennem 
byen. De fortæller, at der 
bliver kørt stærkt hver 
morgen lige inden 
skolestart. Tænk, at man 
kan spare næsten et 
minut ved at køre 10 km 
for hurtigt gennem byen – 
er det det værd??? 
 
Med ønsket om en dejlig jul og et rigtig godt nytår!               
                                                                                                        Hanna og Henrik  
 
Åben Hus dage i friskolen 19/20 

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  
 
Torsdag den 19.12. Julestuehygge kl.14.00 til 16.00 
                                  Alle er velkommen! 
 
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  

 
December 2019 
12.(torsdg) Bestyrelsesmøde 
13.(fredg) Juletræsfest spisning kl. 17.30 – 18.30  
20.(fredg) Julegudstjeneste kl. 11.00 i Kirke Helsinge Kirke, derefter fri 
21. – 5.1. Juleferie 
 
Januar 2020 
 2.(torsdg) SFO åbner 
 6.(mandg) Opstart efter ferien  
10.(fredag) Svømning starter for 3. – 5.kl. Hjemme på skolen igen ca kl. 15.00 
11.(lørdg) Afrejse 9.kl. skilejrskole 
uge 3 Terminsprøver for 8.klasse 
15.(onsdg) Åbent Hus 
17.(fredg) DM i SKILLS for 8.kl. i Bella Center 
30.(torsdg) Legestue for den kommende 0.klasse kl. 8.20 – 11.45 
 
Februar 2020 
 4.(tirsdg) Fagdag for hele friskolen 
 5.(onsdg) Fagdag for hele friskolen 
uge 7  Vinterferie 
19.(onsdg) Bestyrelsesmøde 
22.(lørdg) Skolefodbold i Gørlev Hallen 
26.- 28. Historieopgave for 8.klasse 
 
Marts 2020 
 
Maj 2020 
Uge 20  Fælleslejrskole til Fyn 
 
Juni 2020 
 5.(fredg) Grundlovsdag: alle klasser holder fri hele dagen 

Sommer 2020 
Uge 27 – 32 Sommerferie  

August 2020 
uge 32  Sfo’en åbner 
10.(mandg) Skolestart 0. – 9. klasse 
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