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Nyt fra ledelsen
Siden sidst
Så er vi nået til maj og den 2. sidste måned i dette skoleår.
Skoleåret er som altid gået stærkt, der er fart på, men
selvom tiden drøner derudaf kan vi se tilbage på et år, hvor
der er sket mange spændende ting og hvor klasserne har
lært meget både fagligt og socialt. I sidste uge havde vi
fagdage, hvor klasserne kunne fordybe sig i et fag eller
havde tværfaglige forløb. Blandt andet have 0. og 1. klasse
nogle meget vellykkede ”bamse-fagdage”, hvor der blev
arbejdet tværfagligt med forskellige fag og med den ekstra
bonus, at eleverne i de små klasser blev gjort trygge ved at
skulle på lejrskole. Alle kan nu glæde sig til turen og tror på
de kan komme igennem uden for meget hjemve.
Når bamse kan, så kan jeg også 😊
I fagdagene fik 4. klasse en på opleveren på Trelleborg, hvor de
skulle bo, sove og leve som vikinger i et par dage. Eleverne
blev guidet igennem det at være viking af ægte vikingeeksperter
og de fik bl.a. lov at lave vikingemad, lave smykker og skyde
med bue og pil.
Generalforsamling den 20.4.
Så er generalforsamlingen overstået og vi takker jer, der var
mødt frem for at følge vores skole. Følgende blev valgt til bestyrelsen: For
forældrekredsen blev Anna Haugaard valgt for 1 år og Mie Dehn og Nanna
Hecht-Nielsen blev genvalgt for 2 år. Morten Fraaby Andersen var ikke på
valg.
For skolekredsen blev Søren Tullesen genvalgt. Mia Søe Pedersen og Katrine
Munch Olsen var ikke på valg. Som suppleant for forældrekredsen blev Sussi
Lykke Søndergaard genvalgt og som suppleant for skolekredsen blev Linda
Jørgensen Valsted valgt.
Anders Clausen stoppede som formand, og vi takker ham for hans flotte
indsats gennem de mange år som formand!
Bestyrelsen har konstitueret sig med Mia Søe Pedersen som formand og
Katrine Munch Olsen som næstformand.
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Ny tilsynsførende
Efter generalforsamlingen var der tilsynsmøde, hvor tilsynsførende Lars
Jonassen takkede af efter 5 år på posten. Ny tilsynsførende blev Vibeke
Malmberg, der har en god og solid baggrund som skoleleder i
friskoleverdenen.
Åbent hus
Fredag den 29. april havde vi endnu en velbesøgt åbent hus-dag. Vi havde mange
på besøg både forældre og bedsteforældre. Åbent hus-dagene. Den sidste åbent
hus-dag i dette skoleår er torsdag den 2. juni. Vel mødt! Der er altid en kop kaffe og
lidt brød i ti-pausen.
Nye elever
I 4. klasse har vi budt velkommen til en ny pige. Det er Milja, som kommer fra
Gørlev skole. I 7. klasse byder vi her i maj velkommen til Andrea, der ligeledes
kommer fra Gørlev skole.
Solcreme
Vi har allerede haft dejlige varme dage, hvor solen har stået højt på himlen. Vær
opmærksom på, at solen er skarp. Giv gerne jeres børn solcreme på eller læg en
lille tube i deres tasker.
Konfirmationer
Konfirmationerne er i fuld gang her i foråret og sidste
søndag startede de første i Gørlev Kirke.
De sidste konfirmationer ligger således:
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!
Arbejdsdag den 11.6.22
Vi minder om, 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.
Sommerrengøring
Allerede nu vil vi gerne gøre opmærksom på, at klasserne skal gøres hovedrent i
slutningen af sommerferien. Klasserepræsentanterne ved, hvem der står for det i år.
Aftal gerne i god tid med hinanden, hvilken dag I vil komme. Har I spørgsmål
henvend jer gerne til Charlotte.
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Fælles lejrskole uge 20
Lige efter bededagsferien skal vi på lejrskoletur til FDF-lejren Bogensholm på
Djursland. 8. og 9. kl. drager afsted mandag den 16.5 og 0. – 7. kl. rejser sammen
afsted tirsdag den 17.5.
Planlægningen af turen er i fuld gang, og vi glæder os. Vi skal bo i telte, og de små
klasser (0. - 4. kl.) skal bo indendørs.
Husk at indbetale til lejrturen jf. tidligere udsendte skrivelse.
Vi har nu fået tiderne fra DSB-skolerejser og de endelige afrejsetider samt
pakkeliste kommer ud snarest.
Det bliver så godt!!!
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.
Cirkus var i byen
3. klasse måtte pga corona udskyde deres cirkus i januar. Det var derfor en stor
glæde for vores søde elever i 3. klasse, at de her sidst i april kunne invitere hele
skolen, børnehaven, forældre, søskende og bedsteforældre til cirkus. (se de glade
billeder herunder)

Charlotte
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SFO – Kalender 2022
26.5. – 27.5.
Kristi Himmelfart, lukket
6. juni
2. pinsedag, lukket
Uge 26
Koloni
Uge 28,29,30
Lukket
(mulighed for pasning på friluftsgården, spørg Lotte)
Uge 31

SFO åbner mandag den 1. august

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

Kalender Friskolen 2022
Maj 2022
Uge 18
Skriftlige afgangsprøver 9. klasse (2.-4. 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
August 2022
8.(mandg) Første skoledag efter sommerferien
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