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Nyhedsbrev uge 34, 2021
Kalender
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)

11. sep.

- 6.-10. klasse hjælper på Egeskov Marked

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
De første uger i et skoleår er altid rigtig hektiske med mange nye ansigter og sammensætninger og
møder. Nu er vi endelig nået forbi dem, men så starter vi blot op på vores lejrskoler, som i år afholdes
klassevist. Det bliver spændende efter lejrskolerne igen at mødes og høre om, hvad de andre har
oplevet.
Vi har i år spurgt, om forældrene var indstillede på, at pengene til klassekassen blev opkrævet over
den faste månedlige betaling. Det var der overvældende tilslutning til, så vi forventer fremover, at det
vil være sådan. Alle penge følger den enkelte årgang, så det betyder ikke noget, hvilken
klassesammensætning, man har det enkelte år.
Vi er blevet gjort opmærksom på, at vores aktivitetskalender ikke havde meget indhold. Det er der
nu rettet op på. Mere vil komme hen ad vejen, når det bliver relevant.
Vi har vedhæftet ansøgningsskemaet til fripladsansøgning i skole og SFO. Dette bedes udfyldes
hurtigst muligt og afleveres til kontoret.
Vi er i den mærkelige situation, at vi har forlagt 2 stabler af vores blå skal-stole, som vi bruger ved
arrangementer, og vi kan ikke finde ud af, hvor de er blevet af. Hvis nogen skulle være klar over, om
de kunne være blevet lånt, uden vi kan finde dem, så bedes de venligst henvende sig.

Endelig når vores konfirmander til deres konfirmation, som har været udsat siden foråret. Vi har 3
konfirmander, som skal konfirmeres på lørdag og søndag i Kværndrup kirke. Vi ønsker dem og
familierne tillykke og en god dag og fest.
Hvad angår indskrivning til konfirmandundervisning i Kværndrup kirke i år, så vil den kommende
præst henvende sig omkring uge 40, og undervisningen starte op omkring uge 43.
________________________________________________________________________

Orientering fra børnehaven og SFO
Nyt fra børnehaven og SFO
Vi har vedhæftet månedstema for børnehaven og månedsplan for SFO. I bedes tjekke op på,
hvornår der er aktiviteter, hvor jeres børn skal have ting med, fx spilledagen.
Vi skal minde jer om, at I skal udfyldes det udsendte evalueringsskema omkring
børnehavens læreplan. Dette er vigtigt.
Børnehavens årshjul vil blive lagt på vores hjemmeside i starten af næste uge, så man kan
følge lidt med bl.a. omkring årets temaer i børnehaven.
Hilsen personalet i børnehaven og SFO
_________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen
Næste bestyrelsesmøde: 2. september
___________________________________________________________________
Klubaften: 1.9. kl. 19-21 (Birgitte)
På onsdag foregår klubaften i Hallindskoven i Svendborg, hvor der vil være
mountainbike-cykling eller gå- og løbeture. Voksne er velkomne til at deltage og hjælpe med
kørsel. Kim (Karl-Emil/Sofie-Amalie) har en stor trailer til mange af cyklerne.
Tilmelding til Birgitte på 27 38 01 91.
Yderligere kan ses på Facebook.
___________________________________________________________________
Rengøringshold:
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.

Rengøringshold fredag d. 17. september 2021

Hold Susanne Hessellund
7:
(Mille 7.)

Sejr 7., Elias 5., Victor 4., Stella bh.kl., Milas bh.kl.

