Oktober
FRI-NYT 2021
Nyt fra ledelsen
Efteråret har meldt sin ankomst for alvor med en del regn, men også med dejlige
solskinsdage indimellem og lunt vejr trods årstiden.
Vi kan kigge tilbage på en travl september med en del møder, men også tilbage på
en fantastisk emneuge i verdensmålenes tegn og en fin arbejdsdag, hvor der blev
lavet en del ting på friskolen og på friluftsgården. Mange tak til jer der deltog og tog
fat, det er en stor hjælp for pedellerne og er med til at holde vores gamle skole flot
og indbydende!
Vi kan også se tilbage på Gl. Elevdag for efterskolen og friskolen (det er nu mest
kun gamle efterskoleelever, der kommer). Efterskolen har også haft åbent hus, hvor
vi havde mere end 1100 besøgene, så vi var glade for, at kunne vise en velholdt
skole frem.
En del børn er syge og forkølede i denne tid (ikke Corona relateret), og det er
vigtigt, at børnene nu får et par hjemmesko eller klip-klapper med i skole for at holde
fødderne tørre og varme i de kolde måneder, der kommer nu.
Fredag den 15/10 er alle klar til efterårsferien i uge 42 efter et aktivt første kvartal.
Skills for 8. klasse
8. klasse har lige deltaget i den
lokale afdeling af Skills, som
foregik i Slagelse, hvor 8. klasse
dystede mod hold fra andre 8.
klasser her i området.
Selve Skills-konkurrencen består
af en række opgaver, som alle har
fagligt indhold, der relaterer til en
erhvervsuddannelse. Det kan for
eksempel være at dække et
korrekt bord, sætte fliser op,
bygge et tårn eller påklæde en
gine. Den klasse, der løser opgaverne bedst og hurtigst, vinder. Vinderholdet går
videre til DM i Skills. I år blev vi desværre slået på målstregen og måtte vige pladsen
til Høng kommune skole, til trods for, at vores 8. klasse gav den gas i alle discipliner.
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Motionsløb op mod efterårsferien
Fredagen inden efterårsferien holder vi motionsdag/døgn for friskolen. Vi sender
snarest en skrivelse ud til jer på klassernes opslagstavle på intra, hvor I kan se
oplysninger omkring de to dage. Alle klasser har fri kl. 13.00 fredag den 15/10, hvor
vi slutter fælles af og ønsker hinanden god ferie. (SFO’en har åbent).
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.
Lektiecafeen for mellemgruppen (4. – 7.kl.) i Østfløjen ligger mandag og torsdag i 8.
lektion (13.55 – 14.35). Lektiecafeen er frivillig. Den varetages af Christina, Jacob
og Mads.
I indskolingen er der lektiecafé hver dag undtagen fredag fra ca. kl. 14.00. Den
varetages af sfo-personalet. Aftal med SFO-personalet, hvis jeres barn skal gå i
lektiecafeen.
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

Billedkavalkade fra emneugen
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Og andre små glimt fra september måned!!

Billedkunst i 5. klasse

0. klasse på skovtur i skolegården

Danseteater for 0. – 5. klasse

Formanden m.fl. i arbejdstøjet. Tak for hjælpen!!

Sfo – Kalender 2021/22
Uge 42
Uge 51
Uge 1
Uge 7
9.4. – 18.4.
26.5. – 29.5.
Uge 26

Åbent (tilmelding kræves) tillæg 30,- kr. pr. dag
Åbent til den 23.12. (tilmelding kræves) Lukket i julen.
Åbner 3.1.21
Sfo’en har åbent (tilmelding kræves) tillæg 30,- kr. pr. dag
Påske, lukket
Kristi Himmelfart, lukket
Koloni

NB (Ved klubmodul er tillægget 50,-kr.)

Husk:
Medbring venligst tøj efter vejret og skiftetøj.
Skriv venligst altid navn på alt! Tak.

Lotte
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Kalender Friskolen 2021-22
Oktober 2021
1.(fredag) SSP-dag med 6. klasse
4.(mandag) Åbent hus i friskolen – Skole-hjemsamtaler i 6. klasse
7.(torsdag) Skole-hjemsamtaler i 2. klasse
11.(mandg) SSP-møde med forældre i 6. klasse – skole-hjemsamtaler i 0. klasse
13.(onsdag) Skole-hjemsamtaler i 3. klasse
uge 41
Motionsdøgn (torsdag 14/10 og fredag 15/10
uge 42
Efterårsferie
uge 43
8. og 9. klasse praktik
29.(fredag) SSP-dag 6. og 7. klasse
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 48
15.(mandg) Skole-hjemsamtaler i 7. klasse
17.(onsdag) Skole-hjemsamtaler i 5.klasse
25.(torsdag) Skole-hjemsamtaler i 4. 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

Husk!!!
Åbent hus, mandag den 4. oktober
Der er kaffe og brød klokken 10.00
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