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Nyhedsbrev uge 31, 2021
Kalender
10. august

- første skoledag kl. 08.00 - 12.10 (OBS. tirsdag)

uge 33

- klasselæreruge skoledag fra 08.00 - 12.10

15. august

- Trunderupdag 08.30 - 11.30

15. august

- Generalforsamling 12.00 - ca. 13.30 (husk tilmelding til spisning)

Uge 33-34

- forældremøder

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender
_________________________________________________________________________

Orientering fra friskolen
Vi glæder os så til at se jer alle igen efter en god og velfortjent ferie. Skoleugen starter først tirsdag og
slutter lørdag med et forhåbentligt helt forrygende arrangement, Trunderupdagen. Husk at medbringe
flag og blomster (beholder/vase) til jeres eget bord første skoledag.
Vi starter kl. 08.00 på tirsdag d. 10.8. med morgensang og præsentationer af alle ansatte, hvorefter vi
går i klasserne, hvor forældrene må være med til en kort velkomst, inden de kan fortrække til
køkkenet til lidt kaffe og hyggesnak.
På lørdag d. 14.8. har vi en almindelig skoledag fra 08.30 til ca. 11.30, hvor I skal melde fravær som
på alle andre dage. Efterfølgende har vi generalforsamling, hvor vi rigtig gerne vil have alle familier
repræsenteret. Det er vitalt for skolens virke, at alle bakker op om den.
Vedhæftet denne mail finder I rengøringsplanen for næste skoleår. Vi gør desuden opmærksom på, at
skolemælk starter op fra på mandag for dem, som er tilmeldt. Nye elever skal selv tilmelde sig på
skolemælk.dk.
I uge 33 og 34 vil der være forældremøder. De ligger fra kl. 17.00-19.00 på følgende dage:
bh.kl.: 18.8., 1.-2. kl.: 16.8., 3.-4. kl.: 25.8., 5.-6. kl.: 19.8., 7.-9. kl.: 23.8.
I uge 36 og 37 tager vi på lejrskole. Vi tager af sted klassevist. De enkelte lærere vil skrive ud, hvilke
dage, det drejer sig om. Vi skal bl.a. til Avernakø, Kerteminde og Berlin. Det ser rigtig spændende ud
for alle klasser.

