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Kære forældre

Temamøde – I aften
Jeg minder om at det er i aften kl. 19.00, at vi har temamøde om evaluering.
Jeg har netop modtaget dispositionen for i aften. Det ser både vedkommende og relevant ud for
friskoleforældre (og andre skoleinteresserede). Kom selv og vurder/evaluer .

Fagdag tirsdag d. 24. november
Fagdagen forløber som nedenstående:
Mini/1. klasse
2./3. klasse
4./5. klasse
6./7. klasse
8./9. klasse

Krea (Tina) og natur/teknik (Maria)
Idræt (Maria) og dansk (René)
Tysk (Annette)
Biologi, geografi & matematik (Andreas)
Historie & samfundsfag (Claus)

Juleklippedag torsdag d. 26. november
Torsdag d. 26. november er det traditionen tro juleklippedag da vi skal pynte skolen op. I den
forbindelse vil vi høre, om der er forældre eller bedsteforældre, som kunne være risengrødskogere til
de klippende julenissebørn. Grøden skal serveres kl. 10.35. Der er mulighed for at koge risengrøden
på skolen, men det er naturligvis også muligt at koge risengrøden hjemme.
Meld venligst tilbage på: kontor@ourefriskole.dk Skriv venligst antal portioner.
Hvis det er muligt vil vi gerne om jeres barn/børn medbringer saks(e) og limstift(er) torsdag.
Skoledagen slutter for alle kl. 12.10.

Hjemmeside & Intra
Det er helt uantageligt det der foregår fra vores hjemmside/intra-operatørs side. Der har nu været
"Site under opdatering" i over en uge. Jeg forsøger - op til flere gange – dagligt, at komme i kontakt
med operatøren, men han er som sunket i jorden. Jeg er ved at finde en der kan fjerne opslaget og
"genoprette" hjemmesiden.
I skal lede længe - meget længe - for at finde en der er mere træt af det her end undertegnede.
Vi har brugt mange ressourcer de seneste måneder for at få systemet til at fungere. Vi var tæt på
målet og så indtræffer det her cirkus.
Jeg må blot konstatere, at det ikke er systemet der er problemet. Der arbejdes på en ny operatør.
Skulle der blandt jer forældre være kendskab til en driftssikker operatør hører jeg det gerne.
Jeg vil gerne undskylde for det bøvl ovenstående har medført. Det er ikke med min gode vilje.
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Informationsmøde d. 3. december - Vuggestue
Jeg minder om vuggestueinformationsmødet torsdag den 3. december kl 16 - 17.30.
Spred budskabet i nærmiljøet om vores nye vuggestue, også gerne via invitationen som Henriette har
uploadet på facebook.

Såfremt noget af ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I som vanligt velkomne til at kontakte
mig. Jeg drøfter gerne stort som småt med jer.

Jeg håber vi ses i aften til temamødet.
Benni Hauge Pedersen
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