Marts
FRI-NYT
Nyt fra ledelsen
Siden sidst
Så har vi ramt marts måned, mange venter med længsel på foråret, og alle ønsker
at det gode vejr fortsætter uden regn og blæst!
Når vi kigger i aktivitetskalenderen, ser vi at det er opvisningstid med gymnastikken
for efterskolen og sikkert også for mange af vores friskolebørn rundt omkring i
hallerne.
Fastelavnsfesten blev en meget festlig affære i år, det var dejligt, at vi kunne få den
gode gamle tradition tilbage efter Corona, og skønt at se børnene slå sig løs i deres
”nye roller”. (se billedside).
Torsdag den 3.3 er det så 7. – 9. klasses tur. De
holder i år deres temafest med temaet ”James
Bond”.

Skole-hjemsamtaler
Her i foråret er det tid til skole-hjemsamtalerne i indskolingen og elevplanerne på 4.
til 9. klasse vil blive udsendt på intra i marts/april måned. Hold gerne øje med det.
Skulle I have spørgsmål til elevplanen, så kontakt klasselærer eller faglærere.
Generalforsamlingen den 28.4.22
Allerede nu vil vi gerne reklamere for skolens generalforsamling. Mød endelig op for
at blive opdateret på skolens tiltag og få indflydelse på jeres børns skole. Igen i år er
der bestyrelsesmedlemmer på valg, så meld endelig tilbage til vores bestyrelse, hvis
I har interesse i det spændende arbejde.
Åbent hus
Vi har måtte aflyse vores åbent hus-dage i december og februar. Dette kompenserer
vi for ved at lægge to nye dage ind. De sidste 3 åbent hus-dag bliver således den
onsdag den 30. marts, fredag den 29. april (oprindelig dato) og torsdag den 2. juni.
Nye elever
I 3. klasse som hidtil har været skolens mindste klassen har vi inden for kort tid fået
to nye drenge. Det er Xander, der kommer fra Gørlev skole og Topper, der kommer
fra Sæby skole. Xander er startet og Topper starter mandag den 7. marts. I 8.
klasse har vi fået en ny pige, det er Caroline, der kommer fra Holbæk. Klasserne har
taget godt imod de nye elever, der har været glade for at starte hos os.

Vinde Helsinge Friskole | Vinde Helsingevej 41 | 4281 Gørlev | Tlf.: 58 85 91 00 |www.vindehelsinge.nu| kontor@efterskole.nu

Kulturpakker
Vi har i dette skoleår været beriget med mange skønne kulturpakkearrangementer i
friskolen. Teatre, dans og koncerter har været en del af dette års repertoire og
tilbagemeldingerne fra eleverne har været meget positive. Det har været oplevelser
af høj kvalitet.
Her er et udpluk af de seneste besøg:

og Charlotte

4. klasse til drama med professionel underviser

De små elever til gok gok teater

Det hele gyngede i musiksalen til jazzkoncert

De store elever til en-mands teater

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.
Skolestart efter ferien
En del forældre har spurgt til det. Vi har lagt det ud på opslagstavlen, men kan også
her oplyse, at eleverne i 0. – 9.kl. starter igen efter sommerferien mandag den 8.
august.
Lars og Charlotte
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Billedkavalkade fra fastelavnsfesten!!

gg
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SFO – Kalender 2022

Uge 15 .
26.5. – 27.5.
Uge 26

Påske, lukket
Kristi Himmelfart, lukket
Koloni

Husk:
Skriv venligst altid navn på alt! Tak.
Lotte

Kalender Friskolen 2022
Marts 2022
3. (torsdag) Temafest 7.-9. klasse
8.(tirsdag) Kunstbesøg 2. klasse
10.(torsdg) SSP i 7. klasse
Uge 11
8. klasse introuge til ungdomsuddannelserne
uge 12
Terminsprøver for 8. og 9.kl.
24.(torsdg) Legestue for den kommende 0.klasse kl. 8.20 – 11.45
30.(onsdag) Åbent hus i friskolen (ny dato)
April 2022
uge 15
uge 16
28.(torsdg)
29.(fredag)

Påskeferie
Fagdage for hele friskolen
Generalforsamling
Åbent hus i friskolen

Maj 2022
Uge 18
Skriftlige afgangsprøver 9. klasse (2.-6. maj)
Uge 19
Forfatterbesøg i 5. klasse (9. og 10. maj)
13. (fredag) Fri – store bededag
Uge 20
Fælles lejrskole 16./17. maj – 20. maj
25.(onsdag) cyklistprøve 6. klasse
26.-27.
Kristi-himmelfartsferie (torsdag og fredag)
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