Indhold: Morgensangsmakkere - forældremøder - skolekredsmorgensang - voksenfest 30.10.
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- rengøringshold

Nyhedsbrev uge 33, 2021
Kalender
23.aug.

- forældremøde 7.-10. kl. (17-19)

25. aug.

- forældremøde 3.-4. kl. (17-19)

2. sep.

- skolekredsmorgensang m. kaffe og brød (Obs. - om torsdagen)

2. sep.

- bestyrelsesmøde 18-21

8.-10. sep.

- lejrskole 3.-4. kl. (Avernakø)

8.-10. sep.

- lejrskole 5.-6. kl. (Kerteminde)

9.-10. sep.

- lejrskole bh.kl. (Vester Skerninge Friskole)

13.-17. sep.

- lejrskole 7.-10. kl. (Berlin)

16.-17. sep.

- lejrskole 1.-2. kl. (Odense Zoo)

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

Orientering fra friskolen
Så kom undervisningen rigtig i gang, og vi har fået fordelt morgensangsmakkere, så vi kan få gjort
de store endnu mere ansvarsbevidste og de små helt trygge ved både morgensang og de mange nye,
store elever. Det er en dejligt og givende krumtap i vores undervisning, at vi via morgensangsmakkere
kan skabe både trygge og ansvarsfulde børn på samme tid.
Vi har afholdt nogle forældremøder og talt med mange af jer om årets gang, og vores måde at gøre
tingene på. Jeg har bl.a. haft fokus på at fortælle, at vi via vores mange forskellige aktiviteter, som fx
rengøringshold, arbejdsdage og fællesarrangementer, ønsker at vise børnene via jer forældre, hvordan
de skal lære at indgå i og bidrage til et forpligtende fællesskab. Ingen aktivitet uden en pædagogisk
bagtanke.
Vi har valgt i år at rykke skolekredsmorgensang til første torsdag i måneden. Det betyder, at vi gerne
vil invitere skolekredsen til morgensang torsdag d. 2. september kl. 08.00 med efterfølgende brød og
kaffe. Vi glæder os til at se jer igen.
Så er nogle af forældrene blevet enige om, at de ikke kan vente til foråret med at holde voksenfest,
hvor den ellers plejer at ligge, så derfor vil de gerne invitere til voksenfest lørdag d. 30. oktober.

Voksenfest er en fest for alle de voksne på skolen: forældre til skole- og børnehavebørn, lærere og
andet personale. Vi spiser sammen og hygger os, som regel er der et par sjove lege og musikquiz, og
senere på aften er der drinks og dans på/under/ved siden af bordene. Det er rigtig sjovt og hyggeligt,
og en rigtig god mulighed for at få snakket en masse med de andre forældre.
Nærmere information mht. tilmelding og betaling følger, men sæt allerede nu et stort kryds i
kalenderen til årets sjoveste fest.
________________________________________________________________________

Orientering fra børnehaven og SFO
Nyt fra børnehaven og SFO
Både børnehaven og SFO’en er kommet godt i gang igen efter sommerferien. Børnene er faldet ind i
hverdagens rytme og trives. Vi har fået 2 nye vikarer, Oskar og Tobias, som har været her et par
gange. Jacob, som har været her siden sidste sommer som vikar, er kommet ind på pædagogstudiet og
skal starte til september.
Randy, som er tidligere dagplejer i Kværndrup, er startet i praktik i børnehaven som “madmor”. Vi
byder dem alle velkommen og glæder os til samarbejdet.
De næste temaer og ugeplaner for børnehaven vil være med i næste nyhedsbrev. I har alle fået en mail
tilsendt fra Gitte om evaluering af børnehavens indsatser og udvikling i løbet af skoleåret, som I
bedes svare på.
Så er nogle af forældrene blevet enige om, at de ikke kan vente til foråret med at holde voksenfest,
hvor den ellers plejer at ligge, så derfor vil de gerne invitere til voksenfest lørdag d. 30. oktober.
Voksenfest er en fest for alle de voksne på skolen: forældre til skole- og børnehavebørn, lærere og
andet personale. Vi spiser sammen og hygger os, som regel er der et par sjove lege og musikquiz, og
senere på aften er der drinks og dans på/under/ved siden af bordene. Det er rigtig sjovt og hyggeligt,
og en rigtig god mulighed for at få snakket en masse med de andre forældre.
Nærmere information mht. tilmelding og betaling følger, men sæt allerede nu et stort kryds i
kalenderen til årets sjoveste fest.

Hilsen personalet i børnehaven og SFO
_________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen
Bestyrelsen har afholdt første møde, hvor konstitueringen blev som følger:
Formand: Troels Hedal Jensen
Næstformand: Anette Madsen

Kasserer: Maja Stilhøj Jensen
Sekretær: Gitte Arbjørn Schrøder
Medlemmer:
Katja Lorentzen
Michael Jørgensen
Mikkel Runøe
På næste bestyrelsesmøde vil der blive fastlagt, hvornår årets arbejdsdage ligger, hvilket I
bedes være opmærksomme på i nyhedsbrevet fredagen efter, så vi kan få gjort så meget som
muligt ved skolens arealer og bygninger.
Næste bestyrelsesmøde: 2. september
___________________________________________________________________
Klubaften: 15.8. kl. 19-21 (Lærke)
___________________________________________________________________
Rengøringshold:
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.

Rengøringshold fredag d. 10. september 2021

Hold
6:

Petra 9., Karl-Emil 7., Sofia 5., Izabella 4., Storm 1., Liv
bh.kl.

