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Kære forældre

Velkommen – Ny elev
Velkommen til Anders (5. kl.) og familie. Vi håber I bliver glade for at være en del af skolen.

Tak for en fin teaterforestilling
Tak til de forældre, bedsteforældre m.fl. der kom og så teaterstykket torsdag aften. Trods titlen skal
der lyde et bravo til elever og lærere. Flot arbejde. Det kan I være stolte af.

Udstilling på Naturama – Mini – 3 klasse
I uge 46 har Mini – 3. kl. arbejdet med dyr fra Brasiliens regnskov. Onsdag var eleverne på besøg på
Naturama for at se udstillingen ”Brasilien og regnskovens hemmeligheder”. Da Annette i en samtale
med direktøren for Naturama fortalte om elevernes arbejde i uge 46 inviterede direktøren til at lave en
udstilling. Det betyder, at man vil kunne se elevernes arbejde i en udstilling på Naturama fra fredag d.
25. november og frem til jul. Tillykke til elever og lærere. Godt gået.

Tak for hjælpen – arbejdsweekend
Tak til de forældre, der deltog i arbejdsweekenden d. 5./6. november. Det pynter 

Fagdag onsdag d. 23. november
Fagdagen forløber som nedenstående, alle møder kl. 8.15:
Klasse
Mini/1. klasse
2./3. klasse
4./5. klasse
6./7. klasse
8./9. klasse

Sluttidspunkt
12.10
12.10
13.25
13.25
14.55

Fag/lærer
Matematik (Katrine)
Matematik (Maria)
Tysk (Annette)
Matematik & geografi (Andreas)
Dansk (René)

De respektive lærere har/vil skrive på Intra mht. indhold på dagen.

Juleklippedag torsdag d. 24. november
Torsdag d. 24. november er der juleklippedag. I den forbindelse vil vi høre, om der er forældre eller
bedsteforældre, som kunne være risengrødskogere. 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, der kan produceres.
Hvis det er muligt vil vi gerne om jeres barn/børn medbringer saks(e) på torsdag.
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Skoledagen slutter for alle kl. 12.10.

Juletræsfest tirsdag d. 20. december
Dette års juletræsfest foregår d. 20 december. Der kommer information under nyheder på
hjemmesiden.

Flytning af emneuge
Emneugen der jf. kalenderen skulle foregå i uge 51 vil blive flyttet til uge 11 (2017).

Skolens ABC
Skolen har udarbejdet ”Skolens ABC” som ligger på hjemmesiden. Skolens ABC udleveres til alle
fremtidige nye elever + familie. Vær særligt opmærksom på flg.:
Fravær (sygdom):

Idrætsundervisning:
Skolepenge:

Ved sygdom giver forældrene besked til skolens kontor i tidsrummet kl.
8.00 – 8.30. Dette kan ske pr. telefon
62 28 12 89 eller mail: kontor@ourefriskole.dk
Hvis man ikke kan være med til idræt, så får man ikke fri, men vi
forventer, man er til stede og hjælper til, som fx tidstager m.m.
Der pålægges et rykkergebyr på 100 kr. ved for sen indbetaling
(vedtaget af bestyrelsen).

Anmodning om ekstraordinær frihed
Bestyrelsen har på sit møde d. 23. oktober besluttet, at der fremover skal udfyldes ”Anmodning om
ekstraordinært fri fra skole” ved fravær af en uges varighed eller mere. Fra 1 – 4 dages fravær
aftales med klasselæreren.

Ingen bilkørsel i skolegården
Vi gør opmærksom på at der ikke må køres tættere på skolen end 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)
når der skal afleveres/hentes børn. Michael (pedel) har som den eneste lov til at køre i skolegården.

Fordelingen af klasser (forældre) ved arrangementer
Fordelingen af klasser (forældre) på de forskellige arrangementer er som følger:
Høstfest:
Teateruge:
Juletræsfest:
Fastelavnsboller:
Sommerfest:

8./9. klasse
4./5. klasse
2./3. klasse
M./1.klasse
6./7. klasse
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Kommunikation i forbindelse med afvigelser fra det ordinære skema
Som nævnt i nyhedsbrevet i august vil skolen løbende, uploade information i relation til ovenstående
under nyheder på hjemmesiden. Kommunikationen vil ikke ske over facebook. Det må følgelig heraf
ikke forventes, at personalet besvarer opslag mv. på facebook.

Facebook – den lukkede gruppe
For at hold den lukkede gruppe aktuel og opdateret vil vi løbende slette uaktuelle opslag. Vi minder om
formålet med den lukkede facebookgruppe:

Denne Facebookgruppe er Oure Friskoles lukkede gruppe. Gruppen er for nuværende elever,
forældre og medarbejdere. (andre end ovenstående henvises til vores officielle Facebook side). Alle
medlemmer har mulighed for at komme med indslag. Dog vil vi gøre opmærksom på, at det ikke er et
forum for politisk eller religiøse diskussioner, eller din uforbeholdne mening om de ansatte, elever
eller forældre....! Brug gruppen til at skabe kontakter og som supplement til positiv samvær!

Dialogmøde – Dansk Friskoleforening – Demokratisk dannelse
I relation til vores næste skoletemamøde tirsdag d. 29. november om dannelse kan jeg oplyse, at Dansk
friskoleforening holder 5. dialogmøder for forældre, pædagoger, lærere, ledere og bestyrelsen. Årets
tema er ”Hvad betyder demokratisk dannelse?”. Nærmeste dialogmøde er onsdag d. 23. november i
Middelfart. Jeg har vedhæftet indbydelse til evt. interesserede. Jeg ved, at nogle fra bestyrelsen
deltager ligesom jeg selv agter at deltage.

Temamøde – Dannelse – d. 29. november
Jeg minder om vores næste skoletemamøde tirsdag d. 29. november om dannelse. Se beskrivelsen af
de 3 tiltag i seneste nyhedsbrev, hvoraf vores skoletemamøde er den første del.
Debataftenen samt temadagen for eleverne kommer først i det nye år. Info følger.
Vi håber at se rigtig mange til denne spændende temaaften. Tag gerne andre i jeres omgangskreds
med. Dannelse vedrører alle – også friskoleforældre.

Udveksling med en skole fra det tyske mindretal i Slesvig
Som jeg har nævnt i tidligere nyhedsbreve arbejder vi på, at etablere et udvekslingsforløb med en skole
fra det tyske mindretal, dvs. tosprogede (dansk/tysk). Jeg har nu været i kontakt med skolelederen.
De foreløbige planer går i retning af, at de kommer hos os formentligt søndag d. 21. maj sidst på dagen
og er til og med onsdag d. 24. maj. Næste år er det os der skal på genbesøg. I vil høre nærmere.

Nyt fra SFO
I SFO’en har vi i den kommende tid frivillige hemmelighedsværksteder, ligesom der så småt er begyndt
at komme gang i julerierne. Udover værkstedsarbejdet er vi sammen med børnene særligt opmærksom
på børnenes sprogbrug og de faste rammer i SFO’en.

3

Nyhedsbrev nr. 22 – 18. november 2016
n2020142014bbeltklik og skriv dato
Vi har nu i en periode haft de kommende skolebørn på besøg i SFO’en onsdag eftermiddag. Det har
været en rigtig god oplevelse for de kommende skolebørnene. De nuværende SFO børn har været
dygtige til at vise dem SFO’en og lege gode lege. Her kan nævnes en skoleleg, hvor de store er lærerne,
de kommende skolebørn er elever og bliver undervist  Et rigtig fint setup med mange gode elementer
fra skolen heri frikvarter.
Der er julehygge med forældre i SFO’en torsdag den 8. december fra kl 14.00-16.30. Vi laver et
juleværksted med forskelligt julepynt m.m. Vi glæder os til en julehyggelig eftermiddag.

Nyt fra børnehave & vuggestue
Velkommen til Mio, der er startet i vuggestuen.
Børnehaven går i øjeblikket i dybden med eventyret Fyrtøjet. Vi arbejder med forskellige
læreplanstemaer. Børnene bliver udfordret i deres personlige og sociale udvikling i opførslen af
eventyret. De vil gennem fortællingen af eventyret, udvikle deres sproglige kompetence og forståelse
for eventyr. Derudover fordyber vi os i de kulturelle udtryksformer og værdier, der ligger i arbejdet
med eventyr.
Børnene får større kendskab til eventyret, magiske tal og fortælling. I arbejdet med eventyret leger vi
sanglege, synger sange og leger lege med forskellige udtryk gennem kroppen. Vi har lavet scene og
kulisser og, finder tøj til skuespillet. Det skal i sidste ende munde ud i en lille teaterfilm, som vi vil
fremvise. Filmen vil vi vise for forældrene til vores julearrangement.
Vigtige datoer:
Bedsteforældre juleklippedag er den 25. november kl 9.30-11.30. Vi glæder os til at pynte børnehaven
op og hygge med bedsteforældrene.
Julegudstjeneste er den 10. december kl. 10.00 for børnehaven og vuggestuen.
I år vil vi gentage, at mødes før juletræsfesten på skolen. Vi mødes i børnehaven & vuggestuen til en
kop kaffe kl 15.30. Vores film om Frytøjet vil løbende vises for forældre denne eftermiddag. Vi slutter
af med at spise sammen inden vi går op på skolen til juletræsfesten.

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.
Venlige fra den genopståede skoleleder ;-)
Benni Hauge Pedersen
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