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Nyhedsbrev – Oktober

Kære forældre
Septembers himmel blev aldrig så blå, som vi ellers sang til morgensang. I dag siger kalenderen 1.
oktober, og det ser ud til, at vi for alvor har fået efterår. Efterårets vejr betyder, at I skal være
opmærksomme på, at jeres børn har ordentlig påklædning og gerne skiftetøj med i skole, da legene i
pauserne ofte medfører vådt tøj.
September har budt på en omgang forældremøder på skolen og hjemmebesøg hos bh. – 2. klasse. Vi
er rigtig glade for, at det igen er blevet muligt at komme på hjemmebesøg. Vi værdsætter
hjemmebesøgene, som vi synes, giver os en god start omkring opbygningen af den gode relation til
vores yngste børn på skolen. Bente, Ingrid, Lanther og jeg siger mange tak for kaffe og snacks til alle
dem, som vi har besøgt.
Forældremøderne på skolen har blandt andet givet mulighed at få hilst på Jens, vores nye lærer, som
er klasselærer i 3. klasse. Hos mellemgruppen startede mødet med et oplæg omkring børn og unges
brug af sociale medier af Joan Kirkebak, som er SSP-koordinator i kommunen. På forældremøderne
skal der meget gerne være blevet valgt forældre/klasserepræsentanter i alle klasserne.
Spis og spilleaften
Da vores snobrødsarrangement blev aflyst, og i erkendelse af at vejret ikke længere er til bålhygge,
så har vi besluttet at invitere til ”Spis og spilleaften” på skolen d. 14. oktober klokken 17 – 20.00.
Der bliver sendt en særskilt indbydelse ud med mere information. Men sæt gerne kryds i kalenderen
nu. Det bliver en hyggelig aften.
Skolernes motionsdag
Fredag d. 15. oktober er det skolernes motionsdag og sidste dag inden efterårsferien. Vi kan som
sidste år godt bruge nogle frivillige. Vi mangler nogle ekstra ”voksne”, som vil stå ved de steder,
hvor børnene skal krydse trafikerede veje. Lærerne er med børnene på ruten, men det giver lige en
ekstra tryghed, hvis vi kan få lidt ekstra hjælp.
Traditionen tro, så bliver der serveret suppe til alle denne dag, når vi er færdige med at løbe.
Madordningen fra Galtrup er derfor afbestilt. Vi kunne godt bruge et par frivillige, som vil hjælpe
med at varme suppen, så den er klar, når vi vender tilbage fra løberuten.
Arbejdsdag
Traditionen tro, så var der arbejdsdag den første lørdag i september måned. Vejret viste sig fra sin
bedste side, og det var skønt, da mange af opgaverne foregik ude. Der blev udrettet rigtig meget
denne dag, og selvom noget af arbejdet var lidt hårdt, så havde vi en god dag sammen.
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9. klasses lejrtur
I uge 38 var Anders og Jens sammen med 9. klasse i København. Det var en flok lejrturshungrende
lærere og elever, som vi fik sendt afsted, og de fik en fantastisk tur sammen. Blandt højdepunkterne
kan blandt andet nævnes et besøg på Comedy Zoo til open mic aften, hvor Christian Fuhlendorff var
vært. Turen bød også på en guidet rundvisning på Christiania, hvor guiden selvfølgelig er Christianit.
Foruden dette, så har de unge mennesker også oplevet flere af de kendte attraktioner i hovedstaden.
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Madordning plus skolemælk
Det kører supergodt med madordningen, og det bare skønt at have den tilbage. Vi skylder stor tak til
de frivillige, som hjælper til med servering og oprydning. Det er dejligt at have dem i huset.
Jeg har været lige optimistisk nok i forhold til administrationen af madordningen. Det er for stor en
mundfuld for os at holde styr på så mange forskellige bestillinger. Derfor er vi nødt til at skære
valgmuligheden ned til to.
1: Man bestiller mad alle 3 dage om ugen. (Mandag, onsdag og fredag)
2: Man bestiller mad 1 gang om ugen. Denne dag er fastlagt til onsdag.
Ønsker man at tilmelde eller afmelde sig madordningen, så skal dette ske senest den 20. i hver måned.
Det håber jeg I har forståelse for.
Nyt fra bestyrelsen
Vi vil gerne sige tak til dem, som indtil videre, har meldt sig som frivillig på friskolen. De fleste har
været i sving og udført opgaver, som vi sætter stor pris på. En del serverer mad, nogle bager, laver
malerarbejde eller slår græs. Der er mange forskellige ting, som man fint kan hjælpe med, hvis man
har lyst. Ring/skriv gerne til Janni på 41155394 og få en snak, hvis man skulle have tid til at give et
nap med. Vi er så glade for at se jer på skolen
Kalender:
6. okt.: 6. – 9. klasse til teater på Morsø gymnasium.
7. okt.: Koncert for mellemgruppen er desværre aflyst.
8 – 14. okt.: Emneuge for hele skolen. Emnet er ”Krop og sundhed”.
14. okt.: Spis og spilleaften på skolen kl. 17 – 20.00
15. okt.: Skolernes motionsdag.
16 – 24. okt.: Efterårsferie.
26. okt.: Skole-hjem-samtaler 7. – 9. klasse
1. nov.: SSP-oplæg for 9. klasse klokken 8.30
4. nov.: Skole-hjem-samtaler 2. – 3. klasse
11. nov.: Åbent hus/indskrivning af nye elever
15. – 25. nov.: 3. – 5. klasse laver teater
26. nov.: 3. – 5. klasse holder fri
1. dec.: Juleklip
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16. dec.: Juletræsfest og julemarked.
21. dec.: Sidste skoledag inden juleferien.

