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Nyt fra ledelsen 

Det er sørme det sandt december … 
Nu har vi fat i julemåneden igen, tiden haster afsted. Det er måne-
den, hvor der skal ske en del julehygge startende med juleklip i fri-
skolen torsdag den 1/12. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag, 
hvor det emmer af julestemning i alle klasser. Der er masser af ak-

tivitet, der bliver klippet på livet løs, og nogle er mest til at lave kilometer lange guir-
lander, mens andre nørder med flotte nisser, stjerner og alle slags hjerter. Julemu-
sikken drøner ud fra alle klasselokaler og duften af æbleskiver afløser den alminde-
lige lugt af skoleklasse. Det er dejligt, at vi kan skyde december i gang med denne 
tradition.  
Vi har også valgt at lægge en åbent hus-dag denne dag, så I forældre/bedsteforæl-
dre, der har mulighed for det, kan komme og være med denne dag.  
Dagen går fra 08.20 – 13.05. Herefter har eleverne fri eller kan gå i SFO, som har 
åbent.  
December er også julehygge i hjemmene, og erfaringen viser, at det i denne måned 
ofte er meget trætte børn, der møder ind om morgenen. HVIS I kan, trods diverse 
julekalendere i tv mm., så hold gerne fast i deres sengetider, da trætte børn giver 
flere konflikter. 
 
Julegudstjeneste 
Tirsdag den 20. december møder vi fra kl. 8.20 til 11.30. Vi slutter traditionen tro 
med vores julegudstjeneste i Kirke Helsinge Kirke. Efter gudstjenesten har eleverne 
fri. Husk at meddele klasselæreren om dit barn skal med tilbage til skolen og i 
SFO´en eller bliver hentet ved kirken. Gudstjenesten slutter ca. 11.30 og I er vel-
kommen at hente børnene ved kirken. I forældre er også velkomne til at være med i 
kirken. 
 
Det nye år 
I det nye år sker der så lidt nyt igen. Skolen starter op for Friskolen onsdag den 4. 
januar, og vi kan ønske hinanden et godt nytår.
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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 bili-
sterne opmærksomme. 
 
 
 
Svømning for 3. – 5.klasse starter fredag den 6. januar. 
Nærmere info bliver sendt ud på intra.  
 

 
 
Martin 
På torsdag den 1. december starter Martin i sit nye job som leder af Friskolen. Mar-
tin glæder sig til de nye udfordringer, der følger med jobbet. Jeg vil herfra takke Mar-
tin for sin store indsats, som især dansk- og klasselærer i 7. klasse. Jeg ved fra 
mange elever og forældre i klassen, at han vil blive savnet på den post. I vil stadig 
møde Martin i enkelte fag i friskolen bl.a. madkundskab og idræt, så han slipper ikke 
lærergerningen helt. Martins afløser er Sofie, som træder ind som dansk- og klasse-
lærer i 7. klasse samt en del andre af Martins timer. Tag godt imod Sofie, hun glæ-
der sig meget til at starte. 
 
Nyt skema 
For at vi skal få det hele til at gå op må vi lave nyt skema, som kommer til at fungere 
fra 1. februar. Det er fordi Christina kommer tilbage fra barsel og skal ind og have de 
timer, som Hanne og Martin bl.a. har dækket under hendes barsel. Derfor får ele-
verne nyt skema, så timerne ligger anderledes. Der bliver ikke skiftet lærere ud an-
det end, at Christina kommer tilbage, og skal tage sine timer som bl.a. dansklærer i 
8. klasse og dansk- og klasselærer i 1. klasse. 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 

Med ønsket om en dejlig jul og et rigtig godt nytår 
 

Med venlig hilsen      
      Charlotte                       
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Juletræsfest 
Fredag den 9. dec. 2022 

kl.18 
 
 

Vi vil gerne indbyde alle til skolens årlige juletræsfest.  
 
Det bliver en aften med et flot pyntet juletræ, Luciaoptog, dans og sang om juletræet 
og besøg af julemanden og alle hans nissebørn. Nisserne vil dele godteposer ud til 
børnene. 
Det er 9. klasse samt deres forældre, der i samarbejde med skolen, står for festen. 

 
Der vil være salg af lodsedler, diverse lækkerier, pølsehorn, pizzasnegle, samt 
kaffe, te, gløgg og kolde drikkevarer. 
 
Som til sommerfesten skal I selv medbringe tallerken og kop. 

 
Vel mødt til en stemningsfuld juletræsfest!                 Entrè for alle børn: 20,kr  

 

SFO – Kalender 2022/23 
 
uge 50  Torsdag den 15. december holder vi julestue i SFO’en fra kl.  
  14.00 til 16.00 Alle er velkomne til julehygge, gløgg og  
  æbleskiver.  
uge 51  Åbent til den 23.12. 22 (tilmelding kræves) Lukket i julen. 
uge 1  Åbner 2.1.23 efter nytår 
uge 7   Åbent (tilmelding kræves) tillæg 50,- kr. pr. dag 
3.4. – 11.4. Påske, lukket  
18.5. – 21.5. Kristi Himmelfart, lukket  
uge 26   Koloni 
                                      
Husk:  
Medbring venligst tøj efter vejret og skiftetøj.       
Skriv venligst altid navn på alt! Tak.                                                                          

 
Lotte 
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Kalender Friskolen 2022-23 
 
December 2022 
1.(torsdag)  Åbent hus og klippedag 
9.(fredag)  Juletræsfest 
20.(tirsdag)  Juleafslutning og Kirke 
uge 51 Juleferie fra den 21. december 2022 til 3. januar 2023, begge dage inkl. 
 
Januar 2023 
4. (onsdag) Friskolen starter efter juleferien 
Uge 3 3. kl. har cirkusuge, friskolen skal se forestillingen torsdag den 19/1  
Uge 3 9. kl. på skitur i Sverige med efterskolen 
Uge 3 8. kl. laver historieopgave 
25.(onsdag) Åbent hus 
 
Februar 2023 
Uge 5 Projektopgave 9. klasse 
Uge 6  Filmforløb 8. klasse 
Uge 7 Vinterferie 
Uge 8 Projektopgave 8. klasse 
28.(tirsdag) Koncert 6.-9. klasse 
 

 
 

       

Åbent Hus-dage i friskolen resten af skoleåret 22/23 

 1.dec. 2022 (torsdag) – 25. jan. 2023 (onsdag) – 10. marts. 2023 (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.     
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