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Kære forældre

Personalesituationen
D. 1. august havde Annette Berner været ansat 30 år på Oure Friskole. Et stort tillykke og tak skal der
lyde til Annette. Vi glæder os til de næste 30 år.
Torsdag d. 11. august begynder Katrine Sofie Neergaard Sørensen. Kom og vær med til at byde Katrine
velkommen i forbindelse med morgensamlingen torsdag morgen kl. 8.15.

Velkommen – Nye elever
Vi har den senere tid fået følgende nye elever:
Mikkel 0. kl.
Sofia 5. kl.
Nikolaj 6. kl.
Sofie 8. kl.
May 8. kl.
Velkommen til jer og jeres familier. Vi håber I bliver glade for at være en del af skolen.

Skemaer for skoleåret 2016/2017
Skemaerne for skoleåret 2016/2017 er uploadet på skolens hjemmeside under ”Skolen & SFO”.

Vejviseren for skoleåret 2016/2017
Vejviseren bliver udleveret til eleverne første skoledag (ved søskende udleveres der til det ældste barn).

Kalenderen på hjemmesiden 2016/2017
Kalenderen for skoleåret 2016/2017, som den ser ud pt., er uploadet på hjemmesiden. Når/hvis der
kommer ændringer vil der løbende ske korrektioner. På selve kalenderen efter ”Skoleåret 2016/2017”
vil datoen for seneste opdatering fremgå, således hjemmene kan sikre sig, at de altid har den nyeste
version i fald man vælger, at printe den ud til hjemmets opslagstavle.

Kommunikation i forbindelse med afvigelser fra det ordinære skema
I det kommende skoleår vil skolen senest en uge før afvigelsen, give en udmelding via nyheder på
hjemmesiden. Dette omfatter således emneuger, fagdage, brobygning, projektuger, terminsprøver og
afgangsprøver. Skulle der opstå en situation – udefra kommende faktorer – der gør, at tidsfristen ikke
kan overholdes vil en foreløbig version blive uploadet, hvoraf det fremgår hvad der er uafklaret og
hvornår det ventes afklaret.

1

Nyhedsbrev nr. 19 – 9. august 2016
n2020142014bbeltklik og skriv dato
Valgfag for skoleåret 2016/2017
Valgfagskataloget med valgfagstilmelding bliver udleveret til 6-9 årg. første skoledag. Vi vil bede om,
at få de udfyldte valgfagstilmeldinger retur til kontoret mandag d. 15. august. Valgfagslisterne vil
fremgå af nyheder på hjemmesiden fra d. 16. august.

Arbejdsweekender i det kommende skoleår.
Som tidligere udmeldt er det besluttet (bestyrelsesmødet d. 13. juni 2016), at der i dette skoleår blive
udmeldt 4 arbejdsweekenddatoer. De 4 datoer er som følger:





10. + 11. september, 2016
5. + 6. november, 2016
1. + 2. april, 2017
17. + 18. juni, 2017

Det er meningen, at alle familier skal melde tilbage, hvilke weekender de vil deltage. Forventningen er
minimum en arbejdsweekend/familie/skoleår, men gerne flere. Michael vil tilrettelægge opgaverne ud
fra tilmeldingerne til de enkelte datoer. Vi vil bede om en tilbagemelding inden 1. september.
Tilbagemeldingen bedes givet på mail til: kontor@ourefriskole.dk

Mobiltelefoner
Fra dette skoleår skal eleverne aflevere deres mobiltelefoner om morgenen til læreren, som
opbevarer telefonen hele dagen. Eleverne får mobiltelefonen igen, når dagen er slut. Mobiltelefonerne
kommer i en stofsok, som kommer i en kuffert, der placeres i et aflåst skab, hvortil kun personalet
har nøgle.
Har man som forældre behov for at give en besked til sit barn, kan det ske via kontoret.
Vi kan oplyse, at skolen ikke har nogen forsikring, der omfatter elevernes mobiltelefoner.
Medbringelse af mobiltelefon på skolen sker følgelig heraf i enhver henseende for egen risiko.

Farvel til jord og grus på klasselokalegangen
Vi vil gerne øge indeklimaet og samtidig begrænse, eller om muligt, helt fjerne jord og grus fra
klasselokalegangen og aulaen. Michael har flyttet knagerækkerne fra klasselokalegangen til gangen til
venstre for hovedindgangen. Overtøj skal fremover placeres her. Vi opfordrer til, at eleverne anvender
indendørssko, som alternativ til strømpesokker. Dette gælder alle klasser.

Parkeringsforhold – biler omkring skolen.
Vi henstiller til at man ikke kører tættere på skolens indgang end parkeringspladsen ved opkørslen
langs SFO/børnehave & vuggestue-bygningen, dvs. ingen biler hen til hovedindgangen. Der kan
parkeres på grusområdet for enden af boldbanen op mod Tanghavevej, altså langs med den gamle
skole (nuværende Pilagergaard). Det vil give en højere trafiksikkerhed for alle.
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Nyt fra SFO
Velkommen til Verner og Karl Anton samt deres familier. Verner og Karl Anton begynder i mini/1. klasse.
SFO’en er så småt begyndt igen. Vi glæder os til at komme ind i en hverdag med børnene.
Aktivitetsplanen udarbejdes i samarbejde med børnene indenfor de rammer vi har og der vil i
begyndelsen af skoleårets være et børnemøde, hvor vi lytter til børnenes ønsker.

Nyt fra børnehave & vuggestue
I børnehaven siger vil velkommen til Nathalie og hendes familie. Nathalie er 3 år og er lige startet i
børnehave.
Børnehavens kommende tema er Høst. Mere info kommer i et separat nyhedsbrev for børnehaven og
vuggestuen.
Svendborg kommune vil tilbyde alle børn i kommunen et forløb i rytmik, bevægelse og sang i forbindelse
med deres projekt "Musik til Svend". Vi har i børnehave og vuggestuen været så heldige, at vi er med
i første omgang og starter op mandag i uge 34 og slutter i november. Det betyder, at vi indtil videre
deltager i samling på skolen fredag. Når vi afslutter projektet begynder vi med morgensang mandag
og fredag.
HUSK at medbringe en mappe til barnets bog både i børnehave og vuggestue.
NYT TILTAG
Vi starter legestue onsdag den 24 august - altså onsdag i ulige uger - i tidsrummet kl. 9-11. Spred
derfor gerne information om Oure Friskoles nye tilbud.

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.

Velkommen til et nyt skoleår torsdag d. 11. august kl. 8.15 
Benni Hauge Pedersen
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