Oktober
FRI-NYT 2018
Nyt fra ledelsen
Efteråret er officielt skudt i gang, og det er blevet mere vådt og råt derude.
Arbejdssøndagen i september gik rigtig godt, og vi siger mange tak for jeres flotte
indsats! Dejligt at se, hvordan det rykker, når vi tager fat i fællesskab.
Vores 6. og 7.
kl. havde en
vellykket tur til
Bornholm.

Vores 8.kl. har
deltaget i Skillsarrangementet i
Slagelse og 8.9. kl. er ved at afslutte deres projektopgave.
Forældrene til vores kommende 0.kl. har været til infomøde om vores skole, og det
ser ud til, at vi har 4 ledige pladser til næste år. Det er nu bedst at starte op med en
fyldt klasse fra begyndelsen, så kender I nogen, der har børn i den alder, er de
velkommen at kontakte os. Skulle I kende nogen, der gerne vil have deres børn til at
gå her, så giv dem gerne besked om, at det er vigtigt at blive skrevet op i god tid, så
de kan sikre sig en plads.
Klassemøderne er nu afsluttet, og der har været et flot fremmøde. Det er godt vi får
vendt nogen ting, får indsigt og også, at I får mødt hinanden til en snak over kaffen.
Husk, evt. at give jeres klasserepræsentanter input med til det møde, vi holder for
klasserepræsentanterne den 7. november kl. 19.00

Byggeriet af Friluftsgården, vores nye institution.
Byggeriet af den nye daginstitution går planmæssigt.
Det er nu 7 uger siden, vi tog det første spadestik og
taget er lagt. I fredags holdt vi Rejsegilde i 3 omgange. Om formiddagen var det for
vores friskoleelever og for børnene fra Bondegården. Til frokost kom håndværkerne
og sidst på eftermiddagen var det efterskolens tur til at se bygningen.
Det er stadig planen, at bygningen er færdig til nytår. Derefter skal vi færdiggøre
legepladsen og flytte ind med de 32 børn, som nu går på Bondegården. Når de er
på plads, begynder vi at optage nye børn.
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Vores mål er, at vi senest 1/5 kan optage alle de børn, der skal starte i 0. klasse til
næste skoleår. Sammen kan de så få et indskolingsforløb i børnehaven og her på
skolen op til skolestart i august.

Nyt skema
I uge 43, lige efter efterårsferien, starter det nye skema. Vi sender det ud på intra,
når det er klar.
Motionsløb op mod efterårsferien
Fredagen inden efterårsferien er der alm. undervisning de to første lektioner og så
holder vi et lille motionsløb. Alle har fri kl.13.00
Udeskoleprojektet
Fredag den 26.10. holder vi en lille festligholdelse af vores udeskoleprojekt. Det sker
i form af udendørsaktiviteter på tværs af klasserne. Husk passende tøj.
Skole-hjemsamtaler
Skole-hjemsamtalerne begynder i november, så hold gerne øje med annoncering af
dem på intra, så I kan booke en samtaletid.
Lektiecafeen for mellemgruppen (4. – 7.) i Østfløjen ligger mandag og torsdag i 8.
lektion (13.55 – 14.35). Lektiecafeen er frivillig. Den varetages af Line og Mie.
I indskolingen er der lektiecafé hver dag undtagen fredag fra ca. kl. 14.00. Den
varetages af Sfo – personalet. Aftal med sfo-personalet, hvis jeres barn skal gå i
lektiecafeen.
Hanna og Henrik

Åben Hus dage i friskolen 18/19
Tirsdag den 30.10.18 , Onsdag den 9.1.19, 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.
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Nyt fra Sfo’en
Sfo – Kalender 2018/19
Uge 42
Åben(tilmelding kræves)
Uge 51
Åben til den 21.12. Lukket i julen.
Uge 1
Åbner 2.1.19
Uge 7
Sfo’en åben (tilmelding kræves)
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: 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!
Lus :
Vi har desværre fundet lus igen og vi er nød til at ringe børnene hjem, når vi
opdager lus, så de hurtigt kommer i behandling.
Lotte
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Kalender Friskolen 2018
Oktober 2018
1.(mandag) Projektfremlæggelse 8.9.kl.
2.(tirsdag) Projektfremlæggelse 8.9.kl.
3.(onsdag) Fagdag for hele skolen 8.20 – 13.50
uge 41
Cirkusuge for 3.kl. hele ugen
11.(torsdag) Cirkusforestilling kl. 18.30 for alle
uge 41
Praktikuge for 8.9.klasse
uge 42
Efterårsferie
uge 43
Nyt skema starter
25.(torsdag) Teater kl.10.30 – 11.15 for 0. – 2.kl
26.(fredag) ”Udeskoleprojekt-markering”, fagdag for alle indtil kl. 13.50
30.(tirsdag) Åbent Hus, Bestyrelsesmøde
November 2018
6.(tirsdag) Koncert for 5.- 9.kl.
7.(onsdag) Klasserepræsentantmøde kl. 19.00
19.(mandag)Fagdag for alle
21.(onsdag) Skole-hjemsamtaler 9.kl.
29.(torsdag) Teater for 8.9.kl. i Gørlev Hallen kl. 11.00 – 12. 20
30.(fredag) Juleklippedag
December 2018
uge 49
Udenlandstur 9.kl.
5. – 7.
Historieopgave for 8.kl
10. – 11.
Fremlæggelser af historieopgaven 8.kl.
13.(torsdag) Bestyrelsesmøde
14.(fredag) Juletræsfest
21.(fredag) Julegudstjeneste kl. 11
22. – 6.1. Juleferie
Januar 2019
10.(torsdag) 9.kl. i Folketinget
11.(fredag) Opstart af svømning for 3. – 5.
uge 4
5.kl. skolekomedie
8.9.kl. terminsprøve
31.(torsdag)Legestue for ny 0.kl. 8.00 – 11.45
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