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Nyt fra ledelsen
Siden sidst
Påskeferien står for døren og det samme gør april måned.
Vejret i marts måned har været ubeskriveligt dejligt, der har
været masser af solskinstimer og målt hos DMI har der
ikke været så meget solskin i marts siden 1943. At vejret
så lige pludselig er slået om og måneden skulle slutte med
kulde og sne er typisk for det danske vejr. I skrivende stund
30. marts kl. 16.15 falder kæmpestore snefnug lige udenfor
kontoret. Det er helt surrealistisk ovenpå en masse sol og
varme i hele marts. (se billede)
Foråret skal dog nok komme retur for fuld styrke og lyset
og de mange farver af forskellige blomster og grønt rundt
omkring er noget vi kan glæde os over. Påsken er på vej, og den bringer det gule,
grønne og lilla med sig, alt sammen skønne og opmuntrende farver, der minder os
om de mange lyse timer, vi går i møde.
Generalforsamling den 20.4.22
Årets generalforsamling er som annonceret i indbydelsen rykket til den 20/4 2022.
Mød endelig op for at blive opdateret på skolens tiltag og få indflydelse på jeres
børns skole. Generalforsamlingen starter kl. 19.00, men vi byder traditionen tro på
en let anretning kl. 18.00. Igen i år er der bestyrelsesmedlemmer på valg, så meld
endelig tilbage til vores bestyrelse, hvis I har interesse i det spændende arbejde. Vi
har også ny tilsynsførende på valg i år.
Indkaldelsen er sendt ud og ligger på klassernes opslagstavle på intra.
Åbent hus
Det er skønt at vores åbent hus-dage er kommet i gang igen ovenpå årene med
Corona. Vi havde mange på besøg onsdag den 30. marts både forældre og
bedsteforældre. Det var rigtig dejligt at se. De sidste to åbent hus-dage i dette
skoleår er fredag den 29. april og torsdag den 2. juni. Vel mødt! Der er altid en kop
kaffe og lidt brød i ti-pausen.
Ny elev
I 2. klasse har vi budt velkommen til en ny pige. Det er Mille, som kommer fra Kirke
Helsinge skole. Mille er allerede faldet godt til, hun kendte i forvejen et par af
eleverne i klassen.
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Temafest
Først på måneden havde vi temafest med de store elever i 7. – 9. klasse. Aftenen
stod på ”James Bond” tema, og alle var klædt ud i tjekket ”James Bond stil” shaken
not stirt. Det blev en meget festlig aften, hvor elevrådet tog et kæmpe ansvar for at
gøre aftenen helt speciel. Aftenen bød bl.a. på sang, konkurrencer, appelsin- og
limbodans samt røg og høj musik på et fyldt dansegulv. Musikken blev leveret af
diskotek J and J, som er gamle friskoleelever. Alt i alt en meget glad og
succesfuldaften og vi tænker, at billederne herunder taler for sig selv. 😊
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Gækkebrevskonkurrence
Som de tidligere har vi nu udskrevet gækkebrevskonkurrencen.
Kriterierne for gækkebrevene er, at eleverne selv klipper dem og at
der er vers på.
De skal senest afleveres på kontoret senest onsdag den 6.4. til
Charlotte.
Vinderne vil blive kåret lige op til påskeferien.
Gækkebreve er historisk set en gammel dansk tradition fra påsken, som afløste de
såkaldte bindebreve. Et bindebrev var et rimbrev, ofte dekoreret kunstfærdigt med
farver, blomster og vers. Gækkebreve skulle indeholde et vers, en vintergæk og et
klip. Vintergækken blev knyttet til ordet ”at gække” = at drive gæk = at drille.
Konfirmationer
Der afholdes konfirmationer på følgende dage.
Gørlev Kirke: søndag den 24. april kl. 11.00
(Victoria Kæmpe, Lærke Rydiger Jensen, Julius Astrup,
Malthe Fris Andersen, Mads Lassen Sørensen)
Drøsselbjerg Kirke: søndag den 1. maj kl. 10.30
(Amalie Neumann Andersen, Mai Pedersen)
Reersø Kirke: søndag den 8. maj kl. 10.30
(Rasmus Laursen, Thomas Nielsen, Mia Jacobsen, Wictor Buskov)
Kirke Helsinge Kirke: fredag den 13. maj kl. 10.30
(Sofie Pedersen, Phillip He Kamp, Signe Larsen, Mathilde Kolbe Nielsen, Ida
Kolbe Nielsen, Marcus Djernis, Bjørg Jacobsen, Maja Myrup)
Bakkendrup Kirke: fredag den 13. maj kl. 10.30
(Christian Laursen)
I ønskes alle sammen en rigtig dejlig dag! Held og lykke i fremtiden!
Skole-hjemsamtaler
Her i foråret er det tid til skole-hjemsamtalerne i indskolingen og elevplanerne
for 4. til 9. klasse vil blive udsendt på intra i april måned. Hold gerne øje med
det. Skulle I have spørgsmål til elevplanen, så kontakt klasselærer eller
faglærere.
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.
Arbejdsdag den 11.6.22
Vi vil gerne allerede nu nævne, at vores arbejdsdag, som er en obligatorisk
skoledag for børnene, ligger lørdag den 11. juni kl. 8.20 – ca. 13.00. Forhåbentlig
deltager mange af jer forældre. Senere sender vi tilmeldingsseddel ud på intra.

Lars og Charlotte
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SFO – Kalender 2022
Uge 15.
26.5. – 27.5.
6. juni
Uge 26
Uge 28,29,30
Uge 31

Påskeferie, lukket
Kristi Himmelfart, lukket
2. pinsedag, lukket
Koloni
Lukket, (mulighed for pasning på friluftsgården, spørg Lotte)
SFO åbner mandag den 1. august

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

Kalender Friskolen 2022
April 2022
uge 15
Påskeferie
uge 16
Fagdage for hele friskolen
20.(onsdag) Generalforsamling
29.(fredag) 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
26.-27.
Kristi-himmelfartsferie (torsdag og fredag)
30. (mandg) Cyklistprøve for 6. klasse
Juni 2022
6. (mandg) Fri – 2. pinsedag
11.(lørdag) Arbejdslørdag obligatorisk skoledag
17.(fredag) Sommerfest
21.(tirsdag) Sidste skoledag for 9. klasse
22.(onsdag) Dimission for 9. klasse
25.(fredag) Sidste skoledag for hele skolen
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