Indhold: Trunderupdagen - generalforsamling - pasning under generalforsamling - fejl uge
33 - lang morgensang om torsdagen - Per og Anne - FMK’s musikskole - Klubaftensplan Mickey og Neville - månedsplan SFO

Nyhedsbrev uge 32, 2021
Kalender
15. august

- Trunderupdag 08.30 - 11.30

15. august

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

18. august

- første klubaften for 5.-9. klasse

Uge 33-34

- forældremøder

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

Orientering fra friskolen
Sikke en dejlig første skoleuge. Ungerne har været rigtig glade for at komme tilbage og i gang, og de
er super motiverede til Trunderupdagen i morgen. Vi glæder til at se jer alle i morgen kl. 08.30 i
gymnastiksalen. Vi forventer, at være færdige med Trunderupdagen kl. 11.30, hvorefter der vil være
en sandwich til dem, der har bestilt det. Der vil være mulighed for at købe øl og vand for 10,- pr. stk.
Kl. 12.00 starter generalforsamlingen. Nogle forældre har spurgt, hvor lang tid man kan vente
generalforsamlingen vil vare. Det kan være svært at vurdere, men tidligere år har den varet omkring
1½-2 timer.
I morgen, mens forældrene holder generalforsamling, vil der være pasning af børn på Videnstorvet
imens, hvor vi viser lidt film, og børnene kan lege i SFO’ens lokale.
Der har stået en fejl angående uge 33. Der stod, at det var en klasselæreruge. Det er det ikke, det er
en almindelig undervisningsuge, hvor vi følger de udsendte skoleskemaer.
I de næste 2 år skal Kirstine på uddannelse om fredagen. Hun skal tage en pædagogisk
diplomuddannelse i rytmisk musik og bevægelse. Det betyder, at vi ikke længere vil have lang
morgensang med mange sange og invitation til skolekreds om fredagen. Det har vi rykket til om
torsdagen i stedet for.
Vi har ansat Per Ustad og Anne Lobedanz som støttelærere i 5.-6. klasse. De vil være til stede i
morgen til Trunderupdagen, så I kan hilse på dem.
På mandag kommer FMK’s musikskole på besøg fra kl. 14.15-15.00, hvor børn i 2.-4. klasse kan
komme og prøve at spille et instrument med henblik på at starte et samspilsband op. I kan læse mere
om det i det vedhæftede dokument.

Klubforældrene havde møde i onsdags, og I kan se klubaftensplanen i et vedhæftet dokument.
________________________________________________________________________

Orientering fra børnehaven og SFO
Nyt fra børnehaven og SFO
I morgen afholder vi generalforsamling kl. 12.00. Vi vil rigtig gerne se så mange af jer som
muligt.
Nogle af jer har måske mødt et par nye ansigter. Vi har ansat Mickey i børnehaven og Neville
i børnehaven og SFO’en. Vi ønsker dem hjerteligt velkommen. De er allerede kommet rigtig
godt i gang.
Nogle forældre har efterspurgt en månedsplan for SFO’en for august. Månedsplaner starter
først op i september, hvor I så kan se frem til en.

Hilsen personalet i børnehaven og SFO
_________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen
Vi glæder os til at se jer i morgen til generalforsamlingen.
___________________________________________________________________
Klubaften: 18.8. kl. 19-21
___________________________________________________________________
Rengøringshold:
Rengøringshold fredag d. 20. august 2021

Hold Janne Weller (Ea 6.)
3:

Anton 9., Ea 7., Marius 6., Malthe 5., Mira 2.

Rengøringshold fredag d. 27. august 2021

Hold
4:

Ann-Louise 10., Anna 7., Jonas 6., Karla 5., Ayah bh.kl.

Rengøringshold fredag d. 3. september 2021

Hold Christina Hedal
5:
(William 4.)

Stephan 8., Liva 7., Alba., William 4., Naja bh.kl., Mia
bh.kl.

