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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. – 9. klasse til skolernes motionsdag op mod efterårsferien, som vi 
sammen med efterskolen fik gjort til et motionsdøgn. Det blev til et fantastisk døgn, 
hvor der samlet (efterskolen, friskolen og lidt børnehaven) blev løbet 7.489 km på 
24 timer. Vores stafet, der gik fra hånd til hånd løb uafbrudt. 

Vi samlede 73 000 kr. ind til Julemærkehjemmene/julemærkefonden. Det er 
fantastisk flot, og vi siger stort tak til alle jer, der støttede. 
Mandag den 8. november vil en delegation af ihærdige løbere personligt overrække 
en check til julemærkehjemmene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jonas i 2. klasse med stafetten,                  Hunde var også med på                            Malthe i 3. klasse løb længst i              

 der var rift om at holde                        motionsdøgnet 😊                   friskolen. Han løb 56 km FLOT!! 

 
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 vi opfordrer derudover alle 
til at vaske hænder/spritte af mange gange i løbet af dagen. 
Tal gerne med jeres børn om det. 
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Ukulele  
Anders (musik) har i år startet ukuleleundervisning op med stor 
succes, der er nu 7 elever på venteliste til næste hold. Meldingen 
fra Anders er, at eleverne på nuværende hold er blevet meget 
dygtige til at spille. Vi glæder os til at høre holdet give et nummer. 
 
 
Skole-hjemsamtaler 
Vær opmærksom på datoerne for skole-hjemsamtalerne, som bliver afholdt her i 
efterårsmånederne. Gå ind og book jer et tidspunkt, når lærerne sender tilmelding 
ud. De første er afholdt. 
 
Enzymjagt 
Mads og 6. klasse havde kort før efterårsferien besøg af 2 
undervisere fra ”Life” og deres ”fancy” kørende 
forsøgslokale. Eleverne skulle vaske tøj i sæbe med og 
uden enzymer. Inden besøget fra ”Life” havde eleverne i 6. 
klasse et forløb om enzymer i svampe, som de fortalte om 
til morgensang.  
 
Klasserepræsentantmøde 
Onsdag den 3. november kl. 19 holder vi vores årlige 
klasserepræsentantmøde i Østfløjen. Henvend jer til 
klasserepræsentanten i jeres klasse, hvis de skal have gode forslag med til mødet. 
Invitationen er udsendt via intra. 
 
Klippedag  
Onsdag den 1. december holder vi vores juleklippedag for hele 
friskolen. Husk gerne nissehue, saks og evt. skabeloner. Der vil 
selvfølgelig traditionen tro blive serveret æbleskiver. Der er åbent 
hus samme dag. 
 
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 4. – 9. kl. om at have deres egen pc med. 
Det skal være en pc eller Mac, som kan få en Office pakke installeret.  

 
Med venlig hilsen      
Lars og Charlotte                       
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Vores 8. klasse i deres flotte konfirmationstøj. Alle har nu endelig fået holdt konfirmation efter forårets udskydelser. 

 
Åbent Hus-dage i friskolen 21/22 

2. nov.(tirsdag) – 1.dec. (onsdag) – 3. feb. (torsdag) – 29.apr. (fredag) 
 

Åbent Hus dagene er de dage, hvor I som forældre er velkomne 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 2021/22  
 
Uge 51  Åbent til den 23.12. (tilmelding kræves) Lukket i julen. 
Uge 1  Åbner 3.1.22 
Uge 7   Sfo’en har åbent (tilmelding kræves) tillæg 30,- kr. pr. dag 
9.4. – 18.4. Påske, lukket 
26.5. – 29.5. Kristi Himmelfart, lukket  
Uge 26   Koloni 
 
  
NB (Ved klubmodul er tillægget 50,-kr.)                                      
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Kalender Friskolen 2021-22 

 
 
November 2021 
2.(mandg) Åbent hus i friskolen 
3.(onsdag) Klasserepræsentantmøde kl.19. i Østfløjen 
4.(torsdag) Skole-hjemsamtaler i 1. klasse 
8.(mandag) Gospel-koncert for hele friskolen 
9.(tirsdag) Bestyrelsesmøde   
11.(torsdag) Skole-hjemsamtaler i 9. klasse 
uge 45 5. klasse laver skolekomedie, premiere torsdag den 11. nov. kl. 19.00 
uge 46 Projektuge for 8. og 9. klasse, fremlæggelser man/tirsdag uge 47 
15.(mandg) Skole-hjemsamtaler i 7. klasse  
17.(onsdag) Skole-hjemsamtaler i 5.klasse 
25.(torsdag) Skole-hjemsamtaler i 4. klasse 
29.(mandg) Uddannelsesmesse 8. klasse 
30.(tirsdag) Skole-hjemsamtaler i 8. klasse 
 
December 2021 
1. (onsdag)  Juleklip i friskolen samt åbent hus 
10.(fredag) Juletræsfest  
17.(fredag) Julegudstjeneste kl. 11.00 i Kirke Helsinge Kirke 
17. – 4.1.     Juleferie fra fredag 17.dec 2021 kl. 12.00 til tirsdag den 4. januar 2022 
 
Januar 2022 
4.(tirsdag) Friskolen møder ind efter juleferien  
7.(fredag) Svømning starter 3. – 5. klasse 
10.(mandg)  Teater 0.-3. klasse 
Uge 3 Historieopgave 8. klasse 
Uge 3 Cirkusuge 3. klasse - premiere torsdag den 20. jan. 
Uge 3 9. klasse på skilejrskole 
26.(onsdag) SSP-dag for 5. klasse 
 

         Husk!!! 

Åbent hus, tirsdag den 2. november 

                        Der er kaffe og brød klokken 10.00 
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