Januar – Februar
FRI-NYT 2019
Nyt fra ledelsen
Nu har vi slået hul på 2019, og vi ønsker jer alle et rigtig godt nytår!
Christina Dybdal har orlov fra 1.1. – 8.2. Timerne er fordelt på lærere og vikarer.
Ligeledes er Mads Daugaard på barsel fra 1.1. og 13 uger frem. Hans skema bliver
dækket af Jacob Crone.
9. klasse har været på det årlige besøg i Folketinget, hvor de prøvede spillet ”at
være politiker for en dag”. De så ud til at have haft en god dag og fået indsigt i, hvad
det vil sige at have Folketinget som arbejdsplads.
Svømning for 3. – 5. kl. er startet, og vi havde nogle glade og trætte børn med hjem
i bussen i fredags.
Lys på cyklen, refleksvest
Det er stadig rigtig vigtigt, at I tjekker op på børnenes cykellygter, giver dem en
refleksvest på, en cykelhjelm og gør børnene opmærksomme på at være forsigtige
ude i trafikken.
Uge 4
I den uge afvikles terminsprøven for 8. og 9. klasse fra mandag til torsdag, fredag er
almindelig skoledag for de to klasser. Eleverne vil blive nærmere informeret af
faglærerne.
Ligeledes forbereder 5. klasse deres skolekomedie, som vises for eleverne til
generalprøven torsdag formiddag kl. 10.30 og torsdag aften for forældre m fl.
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Skolekomedie
Torsdag den 24.januar kl. 18.30 i Spejlsalen inviterer 5. klasse
alle interesserede
til deres forestilling.

Vel mødt til:

Der er te/kaffe/saft og kage efter forestillingen

Klassernes nyhedsbreve
Sidst i uge 4 udsender klasselærerne nyhedsbrevene for det næste ½ skoleår.
Velkommen til Friluftsgården
Velkommen til vores nye afdeling Friluftsgården – Vinde Helsinge Vuggestue og
Børnehave. De er nu 32 børn og 9 ansatte og indtil videre bor de stadig på Rørvej.
Det går stærkt fremad med byggeriet. Vi regner med at få det godkendt af
kommunen sidst i uge 4. Så hvis alt går vel, flytter vi sidst i uge 5. Der vil blive
udsendt info til alle forældre i Friluftsgården.

Skolefodbold lørdag den 23.2.2019 i Gørlev Hallen
Alle klasser er igen indbudt til fodboldstævne i Gørlev Hallen. De
nødvendige informationer er sendt ud på intra. Igen i år håber vi, at I
forældrerepræsentanter vil samle holdene. Hvis der er brug for hjælp
kontakt gerne klasselærerne.
Skolestart efter ferien
En del forældre har spurgt til det. Eleverne i 0. – 9.kl. starter igen efter sommerferien
tirsdag den 13. august.
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Lidt tanker fra kontoret
Sidst skrev vi lidt omkring mobiltelefoner. Siden har vi snakket
en del om det her på kontoret og også med nogle elever. Vi får
meldinger om elever i 5.-6.-7. kl., der ser film om aftenen efter
de er gået i seng og derfor er meget trætte om dagen. Der er
også elever, der fortæller, at de har mobiltelefonen med i seng.
Nogle modtager beskeder m.m. i løbet af natten.
Vi mener, det er her, I forældre skal sætte grænser sammen med jeres børn.
Mobiltelefoner, tablets, computere ol. har efter vores mening ikke noget at gøre i
soveværelset hos skolebørn. De skal have mindst 9 timers uforstyrret søvn.
Anbefalet søvn til 5-12 årige: 9-11 timer, teenagere: 9-10 timer (kilde iFORM).
Hanna og Henrik
Åben Hus dage i friskolen 18/19
Torsdag den 28.3.19, Fredag den 10.5.19
Åbent Hus dagene er de dage, hvor I som forældre er velkommen til at komme og være med i undervisningen. Vi
håber at se mange af jer. Kl. 10.00 er der altid en kop kaffe og lidt brød til jer.

Nyt fra Sfo’en
Sfo – Kalender 2019
Uge 7
Sfo’en åben mod betaling (tilmelding kræves senest
den 31.1.19)
13.4. – 22.4.
Påske, lukket
30. – 2.6.
Kristi Himmelfart, lukket
Uge 27
Koloni
Uge 28
Åben (tilmeld tilkøb)
Uge 29, 30, 31
Ferielukket
Husk: Navn på al tøjet - vi har så meget glemt liggende. Overtager I brugt tøj, så
fjern venligst det gamle navn.
Hvis man er tilmeldt i ferien, skal man møde ind senest kl. 9.00, da der kan være
ture ud af huset m.m. Skiftetøj og regntøj skal gerne lægges på skolen. Skriv
venligst altid navn på alt!
Mht skiftetøj, så har en del børn skiftetøj liggende, der er blevet for småt. Tjek
venligst op på det, så I får skiftet det ud. Tak!
Lotte
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Kalender Friskolen 2019
Januar 2019
9.(onsdag) Åbent Hus
10.(torsdag) 9.kl. i Folketinget
11.(fredag) Opstart af svømning for 3. – 5.
uge 4
5.kl. skolekomedie, forestilling torsdag 24.1.
8.9.kl. terminsprøve mandag – torsdag, fredag alm uv
22.(tirsdag) Jazzkoncert for 0. – 4.kl. i Musiksal kl. 11.20 -12.05
31.(torsdag) Legestue for ny 0.kl. 8.00 – 11.45
Februar 2019
Uge 7
Vinterferie. Tilmelding til sfo kræves.
18.(mandg) Danseforestilling for 5. – 9.kl.
23.(lørdag) Skolefodbold i Gørlev Hallen
27.(onsdag) Bestyrelsesmøde
28.(torsdag) Legestue for ny 0.klasse kl. 8.00 – 11.45
Marts 2019
7.(torsdag) Fastelavnsfest 0. – 6.kl.
11.- 14.
Intro for 8.klasse
14.(torsdag)Temafest for 7. – 9.kl.
21.(torsdag) Skolehjemsamtaler 1.kl
22.(fredag) Svømning 3. – 5. kl. slutter
28.(torsdag) Åbent Hus,
Legestue for ny 0.kl. 8.00 – 11.45
April 2019
2.(tirsdag) Bestyrelsesmøde
12.(fredag) Skolernes sangdag for 3.klasse
13 – 22.
Påskeferie
24.(onsdag) Fagdag for alle klasser
25.(torsdag) Legestue
Generalforsamling m. spisning
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