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Nyhedsbrev – august/sept. 

 

Kære forældre 

Så er skoleåret kommet godt i gang, og vi har haft nogle skønne uger med børnene. Vi har fået rigtig 

godt gang i mange af de aktiviteter, som vi ikke har kunnet lave under Corona.  

 

Først og fremmest, så er morgensang vendt stærkt tilbage. Vi har organiseret det lidt anderledes end 

tidligere, og børnene sidder nu på gulvet på en ”tæppeflise” sammen med deres ”skoleven”. Dette er 

med til at styrke det sociale fællesskab på tværs af klasserne, og det har også været med til at skabe 

et dejligt rum at være i, når vi har morgensang. Om onsdagen er der ikke morgensang, da stunden 

bruges på en rask gåtur i lokalområdet. Børnene går sammen med deres skoleven, og lærerne er med 

rundt og sørger for, at alle kommer sikkert over vejen. Det har indtil videre været en utrolig positiv 

oplevelse, hvor mange af de store børn er rigtigt gode rollemodeller for de yngste børn.  

 

Vores skiftehold og valgfag er også kommet godt fra land. Det er dejligt, og det summer af liv i hele 

huset, når børnene både laver mad, syer på symaskine eller har sløjd. Fredag eftermiddag har de store 

valgfag. De har enten parkour eller er i smedjen. Det er lidt af et tilløbsstykke for alle børnene på 

skolen, når Anders og hans hold har gang i smedehytten og lyden hammeren på ambolten runger på 

legepladsen. Vores frivilligmusik og krea er også godt i gang, og der både aktive børn mandag, tirsdag 

og onsdag eftermiddag. Vi har flyttet det musikhold, som havde musik samtidig med frivillig krea, så 

nu har børnene mulighed for at vælge begge dele. Musikholdet er om onsdag nu. Hvis I er nysgerrige 

på nogle af de ting børnene laver, så er I altid velkomne forbi.  

 

Fagdagene er blevet brugt meget forskelligt blandt grupperne. Hos de yngste har de haft ”Høst” tema. 

De har øvet på sangen ”Marken er mejet”, som vi selvfølgelig også har sunget til morgensang. Lærerne 

og børnene sluttede temaet med at afholde en høstfest. Børnene stod for madlavning og op pyntning 

plus borddækning. Det var en gruppe meget begejstrede børn, som dagen efter fortalte om, hvor god 

deres høstfest var.  

    
 

http://www.ojf.dk/


       
Øster Jølby Friskole • Søndervej 43 • 7950 Erslev 
tlf. 97 74 12 36 • e-mail. kontor@ojf.dk• www.ojf.dk • CVR 13528012 

 

 

9. klasse har for nyligt været til ”Adventurerace” i Nykøbing. Dagen er arrangeret af ungdomsskolen, 

og det var som sædvanligt et super godt arrangement. Vi dystede mod 10 andre hold fra øens skoler, 

og vi endte med at få en flot 4. plads.  

 

  
 

Selvom ”Kulturmødet” blev lidt anderledes end sædvanligt, så var vi heldige at vores 5. klasse stiftede 

bekendtskab med kunsten på nærmeste hånd. Ved biblioteket var de sammen med en kunstner med til 

at dekorere grise. Der skulle tænkes positivt om grise og sættes ord på, hvorefter der var frit slag med 

alverdens sjove materialer, når grisene skulle udsmykkes.  

   
 

Praktisk info 

Coronarestriktionerne er som bekendt lempet kraftigt. Det betyder også, at børnene ikke behøver at 

bruge klasseopdelte indgange. I den forbindelse bliver indgangen nede ved lærerværelset og 

indgangen nede ved 6. klasse aflåst igen. Dens placering i forhold til sandkasserne, gør at vi får 

uhensigtsmæssigt meget sand osv. ind på gulvene, når denne dør benyttes. Det er også pga. 
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rengøring, at børnene ikke skal gå med deres udendørssko inde, og at I forældre også enten tager 

jeres sko af eller bruger de blå overtræksfutter, når I er inde på skolen. 

 

Madordning plus skolemælk 

Vi starter madordningen fra Galtrup op fra på mandag. Det samme gælder skolemælk. Har man fortrudt 

at man ikke er blevet tilmeldt madordningen eller skolemælk, så kan dette gøres løbende ved at rette 

henvendelse til kontoret. Jeg vil igen benytte lejligheden til at takke de frivillige, som har sørget for at 

det er muligt for os at tilbyde madordningen igen. Vi er mange, der glæder os til at slippe for 

madpakken 😉 

 

Fripladstilskud 

Det er blevet tid til at ansøge om fripladstilskud. Vedhæftet finder i ansøgningsblanket til både skole 

og SFO. Vi skal have ansøgningsblanketterne retur på kontoret senest fredag d. 10. sept. Klokken 

12.00.  

 

Nyt fra bestyrelsen 

Husk vores arbejdsdag på lørdag d. 4. september. Det er også muligt at komme fredag efter fyraften 

eller søndag, hvis man er forhindret om lørdagen.  

 

Kalender: 

31. aug.: Hjemmebesøg i 1. – 2. kl. 

1. sept.: Hjemmebesøg i 1. – 2. kl. 

4. sept.: Arbejdsdag på skolen. 

6. sept.: Hjemmebesøg i 1. – 2. kl. 

7. sept.: Hjemmebesøg i 1. – 2. kl. 

7. sept.: Forældremøde i 9. klasse. 

8. sept.: 7. klasse skal besøge ungdomsskolen. 

8. sept.: Forældremøde bh – 2. klasse. 

9. sept.: Forældremøde 3. – 6. klasse. 

14. sept.: Koncert for mellemgruppe med Wenzell og Bugge. 

20 – 23. sept.: 9. klasse København. 

23. sept.: Snobrødsaften på skolen. 

6. okt.: 6. – 9. klasse til teater på Morsø gymnasium. 

7. okt.: Koncert for mellemgruppen med Shashank og Constantinople 

8 – 14. okt.: Emneuge for hele skolen. 

15. okt.: Skolernes motionsdag.  

16 – 24. okt.: Efterårsferie. 
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