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Kære forældre

Personalesituationen
Jeanne Duerlund er tilbage efter endt barselsorlov. Det betyder at vi skal sige farvel, eller rettere på
gensyn, til Hanne Bering Jensen. Hanne har sidste ordinære arbejdsdag i morgen d. 31. maj.
Jeg vil gerne på skolens vegne benytte lejligheden til at sige Hanne tak for denne gang. Vi er mange
der vil komme til at savne Hanne. Det er dejligt, at Hanne fortsat vil være tilknyttet skolen.
KOM OG VÆR MED TIL AT SIGE PÅ GENSYN TIL HANNE I MORGEN TIL MORGENSANG/SAMLING.

Arbejdsweekend d. 11. & 12. juni.
Jeg minder om arbejdsweekenden d. 11. & 12. juni, begge dage i tidsrummet 9 - 13.
Vi har en del opgaver som det ville være skønt at få udført. Vi har allerede modtaget nogle tilmeldinger,
men der er bestemt plads til mange flere. Tilmelding til: kontor@ourefriskole.dk inden d. 3. juni.

Dimission
Der er dimission for 9´ende klasse mandag d. 20. juni kl. 19.00 Invitation sendes til 9´ende klasses
forældre.

Sommerfest
Årets sommerfest foregår onsdag d. 22. juni. Sommerfesten vil samtidig være afslutningen på
olympiadeugen. Invitation sendes når vi nærmer os.

Fagfordeling - Skemalægning
Fagfordelingen er nu afsluttet. I denne uge påbegyndes skemalægningen. Vi håber at kunne udmelde
skemaerne for det kommende år i løbet af uge 24.

Notifikationer i forbindelse med aktivitet på Intra
Der arbejdes fortsat på, at få løst notifikationsproblematikken på Intra. Vi har svært ved at lokalisere
problemet, idet opsætningen visuelt er korrekt. Problemet er et missing link mellem visuel korrekt
opsætning og funktionen i praksis. Wordpress er på sagen.
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Nyt fra SFO
Der er på bestyrelsesmødet den 23. maj besluttet et princip vedr. brugen af SFO´ens åbningstid i
ferier. Dette princip har betydning for børn der er tilmeldt eftermiddagsmodul, men ikke
morgenmodul. Princippet er uploadet på hjemmesiden under ”Skolen & SFO”  ”Principper”.
Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag/aften den 7. juni med børn og forældre.

Nyt fra Børnehave & Vuggestue
Inden sommerferien skal vi byde 2 nye børn
velkommen i børnehaven. 1. juni starter Carl og
1. juli Naia. Vi glæder os meget til at lære Jer at
kende og ser frem til et godt samarbejde.
Børnehaven er så småt i gang med det næste
tema i børnehaven. Vi arbejder med kroppen alle
dage frem til en uge med OL, der ligger lige inden
skolernes ferie.
Der er den 22. juni afslutning i børnehaven
umiddelbart inden sommerfesten for hele huset.
Til denne afslutning arbejder vi med en lille
overraskelse udført af børnene. Det er også denne dag vi siger på gensyn til Verner og Sebastian, der
skal begynde i skole.
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.

Forsommer hilsner 
Benni Hauge Pedersen
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