Februar
FRI-NYT 2020
Nyt fra ledelsen
Så er vi tæt på februar måned og vores omkringliggende natur er forårsagtig. Der
kan dog stadig komme en ordentlig omgang kulde, så vi tør næsten ikke glæde os
for tidligt. Men lyset er der nu mere af, og det kan vi glædes over! Dagene er blevet
længere!
Denne uge startede med et chok for os alle, da vi modtog
meddelelsen om Jens’ alt for tidlige død. Jens har arbejdet
hos os i godt 5 år. Vi har lært Jens at kende som en
arbejdsom, faglig dygtig og meget vellidt kollega, og han har
været en dygtig og omsorgsfuld lærer for vores elever. Jens
har på hans rolige facon været med til at skabe en god
atmosfære og tryg hverdag på vores skole. Vi kommer alle til
at savne Jens.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle jer, som
var med ved vores lille mindehøjtidlighed for Jens tirsdag
morgen.
Vores 9. klasse har været på en vellykket skilejrskole sammen med efterskolen, og
vores 8. klasse sluttede SKILLS med en 2. plads i mellemrunden.
Tilmeldingsfristen for Skolefodboldturneringen nærmer sig (den 2.2.), og vi håber, at
mange har lyst til at være med.
Fastelavnstiden nærmer sig og bemærk venligst nedenstående opslag.
Siden sidst har vi også fået sagt pænt farvel til
Karen Margrethe og nu budt velkommen til Anders
Ring Carlsen, som vores nye leder af
Friluftsgården. Vi ønsker Karen Margrethe det
bedste fremover!

Evalueringer
Evalueringerne af vores sfo og vores friskole (”Evaluering af værdigrundlaget”) er nu
gennemført, og I vil kunne se resultatet på hjemmesiden. Det ser ganske pænt ud,
og det kan vi være stolte af.
Husk, at det er sammen vi gør vores skole endnu bedre – så, tumler I med tanker
eller ideer til tiltag, kig gerne forbi kontoret eller ring til os.
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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 – en reminder
Fra næste skoleår vil vi bede alle elever i 5. – 9. kl. om at have deres egen pc med.
Det skal være en pc eller Mac, som kan få en Office pakke installeret.
Det vil stadig være sådan, at 4. klasse kan låne en pc på skolen.

Skolefodbold lørdag den 22.2.2020 i Gørlev Hallen
Alle klasser er igen indbudt til fodboldstævne i Gørlev Hallen. De
nødvendige informationer er sendt ud på intra. Igen i år håber vi, at I
forældrerepræsentanter vil samle holdene. Hvis der er brug for hjælp
kontakt gerne klasselærerne.
HUSK tilmelding senest den 2. februar!

Fastelavnsfest
Torsdag den 27.2. 2020 kl.17.00 – 19.00
i Indskolingen
Traditionen tro holder vi en lille fastelavnsfest. Festen er for alle
friskoleelever fra 0. - 6. kl. De store elever fra 6.kl og opefter må
gerne deltage som hjælpere. Alle deltagende skal være udklædte, og vi vil kåre den
smukkeste, den mest fantasifulde og den farligste af alle. Katten skal selvfølgelig
også slås af tønden. Der er små dyste og en lille fiskedam. Igen i år bliver der
serveret lidt mad, lidt at drikke og fastelavnsboller til alle i cafeen.
Kom og vær med – vi glæder os til at se jer!
PS. Skulle I ha´ noget legetøj, som I ikke bruger mere, pak det ind, så
vi kan få fyldt godt op i fiskedammen. Husk blåt bånd til drengeting
og rødt til pigeting. Tak.
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Skolestart efter ferien
En del forældre har spurgt til det. Eleverne i 0. – 9.kl. starter igen efter sommerferien
mandag den 10. august.
Tanker fra kontoret
Vi hører ofte om børn og unge, der kommer uheldigt afsted på nettet.
Nogle uploader billeder af dem selv i uheldige situationer, andre handler ulovlige
ting på nettet, fx med lånt Dankort.
Nogle får skrevet noget uhensigtsmæssigt eller får tilsendt nogle ubehagelige
kommentar.
Vi tror, det er vigtigt, at vi voksne interesserer os for, hvad vores børn laver på nettet
og på de sociale medier. Det er en større og større del af deres liv, der foregår på
de sociale medier.
Vi skal huske, at det stadig er os voksne, der skal sætte regler og rammer for vores
børn i deres opvækst. Derfor skal vi også vide, hvad de laver.
Vi kan videregive en god ide: Hver aften inden godnat indsamler vi alle vores
efterskoleelevers mobiltelefoner, og så får de dem efter morgenmaden. Der er
endnu ikke nogen af dem, der har taget skade af det.;-) De er tvært imod blevet
mere udhvilede om dagen. Vi tror også, det vil virke på friskoleelever og voksne!
Tænk over det! Hvad skal de mobiltelefoner i soveværelset?
Hanna og Henrik

Åben Hus dage i friskolen 2020
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 2020
31.1.- (fredag)

”Pyjamasfest” - AFLYST

Uge 7

Sfo’en åben (tilmelding kræves)

4.4. – 13.4.
21.5. – 24.5.
Uge 27

Påske, lukket
Kristi Himmelfart, lukket
Koloni

Husk:
Skriv venligst altid navn på alt! Tak.
Lotte
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Kalender Friskolen 2020
Januar 2020
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
27.(torsdg) Legestue for kommende 0.klasse kl. 8.20 – 11.45
Dansebesøg 0. – 4. klasse
Fastelavnsfest for 0. – 6.klasse, kl 17.00 – 19.00
Marts 2020
2.(mandg) Historiefremlæggelse 8. klasse
3.(tirsdg) Historiefremlæggelse 8. klasse
12.(torsdg) Temafest for 7. – 9. klasse
uge 12
Introuge for 8.klasse
20.(fredg) Svømning slutter for 3. – 5. klasse
uge 13
Terminsprøver for 9.kl. sammen med efterskolen
26.(torsdg) Åbent Hus,
Legestue for den kommende 0.klasse kl. 8.20 – 11.45
Infomøde for kommende 0.klasse kl. …….
April 2020
4. – 13.
Påskeferie
16. – 17.
Motionsdøgn for 0. – 9. + efterskolen
22. – 23.
Fagdage for hele friskolen
30.(torsdg) Sundhedsplejerske taler med 8.klasse
Maj 2020
1.(fredg)
Sundhedsplejerske taler med 8.klasse
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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