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Kære forældre

Personalesituationen
Jeg kan oplyse, at Andreas Hvid pt. er sygemeldt. Hans Chr. Vangsgaard læser Andreas’s skema,
ligesom Hans Chr. fører 9. klasse til prøve i faget historie (som vi har fået udtrukket).

Velkommen – Nye elever
Vi har den senere tid fået følgende nye elever:
Karoline 2. kl.
Celina 7. kl.
Velkommen til jer og jeres familier. Vi håber, I bliver glade for at være en del af skolen.

Besøg fra Sild – Kom og byd dem velkommen på søndag
Søndag d. 21. maj. kl. ca. 16. ankommer elever og lærere fra Hans Meng Skolen på Sild. Se program
på Intra under ”Nyheder”. Kom og vær med til at byde dem velkommen ved hovedindgangen, når de
ankommer. Vi mødes kl. 15.30, så vi er klar i fald de ankommer tidligere en ventet.

Rengøringen - tages hjem
I min tid på skolen har rengøringen været udliciteret til et rengøringsfirma. Vi har efter moden
overvejelse valgt, at trække opgaven hjem i håb om, at opgaven vil kunne løses bedre af skolen.

Sprogbrug - igen
I mit nyhedsbrev nr. 21 fortalte jeg, at vi vil i den kommende tid – og fremadrettet ville sætte fokus på
sprogbruget i al almindelighed. Vi oplever desværre igen, at der er behov for rette fokus mod
sprogbrug. Det er ingen hemmelighed, at problemet i al overvejende grad er et drengegruppeproblem
på flere årgange. Med god dannelse som fundament vil vi ikke tolerere vulgært/latrinært eller lignende
sprogbruget. Vi vil derfor i den kommende tid køre en nultolerance politik, hvor selv det mindst anslag
vil blive påtalt i et forsøg på at få sprogbruget renset for uhensigtsmæssigheder. Skolen påtager sig
rollen i skoletiden, men jeg vil appellere til jer forældre om at bakke op, herunder at tage en samtale
med jeres barn (dreng). Det er vigtigt at vi i fællesskab får lært drengene, at det hverken er sejt, smart
eller lignende, at have et grimt sprogbrug.

En hjælp i hverdagens informationsstrøm
Jeg håber og tror at jeg har fundet en model for, at I som forældre får en notifikation, når der er
nyheder. Det er sket ved at oprette en ny gruppe på Intra benævnt ”Alle forældre”. Jeg har forlods
tilmeldt alle forældre. Det eneste I kan justere på er frekvensen af notifikationer. Den kan indstilles på
4 niveauer:
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1.
2.
3.
4.

Ingen e-mail
Ugentlig sammenfatning
Daglig opsummering
Alt

Alle er præindstillet til niveau 4.

Nyt fra SFO
Nyt fra SFO – Pom´fritten 😉
Velkommen til Karoline fra 2./3. kl., som begyndte i SFO´en i maj.
Børnene har i en længere periode kommet med mange forslag til et kælenavn til SFO´en. Der er
blevet stemt og valget faldt på Pom´fritten ☺ Et navn de allerede har taget til sig og de siger stolt
når vi henter dem: ”Jeg er klar til Pom´fritten.”
Referat fra Børnemødet hænger på info-tavlen.
Børnene er gode til at hjælpe til med at det ser fint ud i SFO’en.
De har hjulpet med at plante fine blomster ved indgangen.
Mandag har aktiviteten været cykeltur. Børnene skal tilmelde sig på
info-tavlen. Husk at hjælpe børnene med at tilmelde sig, så de kan
komme afsted. Vi gennemfører turen, hvis der er 6 tilmeldte børn.
Som altid har vi skønne børn i SFO’en, der hjælper hinanden og
inviterer til leg. De har respekt for naturen – Det så vi, da en andemor
havde lavet sin rede og lagt 10 æg. De passede på hende og gav
hende plads til være sig selv.
Den 7. juni er der fælles hygge i Pom´fritten fra kl. 17-18.30 – Se
tilmeldingssedlen og husk at skrive jer på. Denne dag skal vi også sige tak
for denne gang til 3. klasse børnene.
Husk at skrive på opslaget med sommerferie, hvordan børnene kommer eller holder fri i ugerne:
26, 27 & 31, 32.

Nyt fra Børnehave & Vuggestue
Nyt fra børnehave & vuggestue
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Velkommen til Matilde og Magnus der begyndte i børnehaven 1. maj og skal
gå her indtil de begynder i skolen. Vi synes jo næsten I har gået her i
lang tid, da I har været en del af vores legestue i et stykke tid.
I de sidste uger har vores tema været natur. Børnene har brugt naturen
som læringsrum for bevægelseslege, i børnehaven sammen med
Mariehønen Marie. Vi har lavet bål, besøgt Bjørn, hvor vi så små lam, fået
billeder af Vilhelms små geder og været på forskellige ture
ude i naturen. Nogle har lavet fine sommerfugle, andre
drømmefangere med ting fra naturen og billeder med
blade.
I samme perioder har forældre hjulpet med at lave en
sansehøj til børnene på legepladsen – en jordhøj er blevet
til en fin sansehøj. Her vil der fremover komme oplevelser til
alle sanser. Tusind tak for hjælpen og for de fine planter.
Husk at skrive på opslaget med sommerferie, hvordan børnene
kommer eller holder fri i ugerne 26, 27 & 31, 32.

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. Skriv til mig på:
mail@ourefriskole.dk eller via Intra.

God weekend ☺
Benni Hauge Pedersen
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