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Kære forældre

Personalesituationen
D. 16. august begynder Rasmus Vincent. Vi glæder os til, at byde Rasmus velkommen.
Rasmus skal bl.a. undervise i matematik, engelsk, musik samt valgfag.

Velkommen – Ny elev
Vi har den senere tid fået følgende ny elev:
Mathilde 6. kl. Mathilde er storesøster til Karoline i 2. kl. og Marius i børnehaven.
Velkommen til dig. Vi håber, du bliver glad for at være en del af skolen.

Dimission
Den 20. juni dimitterede 9´ende klasse. Det var en skøn aften, hvor vi fik sagt på gensyn til vores
afgangselever. Held og lykke til afgangseleverne fremover. Vi håber I kommer og besøger os ☺.

Første skoledag
Første skoledag efter sommerferien er onsdag d. 16. august, som er klasselærerdag. Alle elever møder
kl. 8.00 til samling og har fri kl. 11.50, hvor SFO’en tager over. Den 17.+18. august er ligeledes
klasselærerdage. Eleverne har fri kl. 13.05. Fra mandag d. 21. august er det efter skemaet.

Nye skemaer
Skemaerne for skoleåret 2017/2018 er udleveret til eleverne sidste skoledag. De er ligeledes uploadet
på hjemmesiden.

Nyt begyndelsestidspunkt
Som bekendt har vi været nødsaget til, at rykke begyndelsestidspunktet om morgenen. I skoleåret
2017/2018 begynder skoledagen kl. 8.00. Det skulle gerne afhjælpe de busproblematikker, der har
været i dette skoleår.

Endnu en flot donation
Som annonceret på Facebook d. 8. juni har skolen modtaget en donation fra Fionia Fond på kr. 25.000.
Lige inden sommerferien kunne Signe Weber meddele os, at skolen har fået tilsagn om endnu en
donation denne gang på kr. 100.000. Der er således kr. 125.000 til disposition jf.
donationsbegrænsningen.
Skolen siger 125.000 gange tak til Signe Weber – og fondene.
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Fællessamling
Fællessamling har i dette skoleår været placeret kl. 9.00 – 9.15. Efter en evaluering blandt elever og
lærere vil fællessamling i det kommende skoleår være placeret kl. 8.45 – 9.00, dog med den
undtagelse, at fællessamling om fredagen er placeret kl. 8.00 – 8.15. Det fremgår desværre ikke af
skemaerne. Hverken skolen eller udbyderen af skemalægningsprogrammet har kunnet løse den
udfordring med skemaerne, så vi må leve med den visuelle mangel, hvilket jeg håber går an.

Nye ringetider
I skoleåret 2017/2018 er ringetiderne ændret således:
Lektionsnummer
1
2
3
4
5
6
7
8

Mandag - Torsdag
Begyndelsestidspunkt Sluttidspunkt
8:00
8:45
8:45 (samling)
9:00
9:00
9:45
10:15
11:00
11:05
11:50
12:20
13:05
13:05
13:50
13:50
14:35

Fredag
Begyndelsestidspunkt
8:00 (samling)
8:15
9:00
10:15
11:05
12:20
13:05
13:50

Sluttidspunkt
8:15
9:00
9:45
11:00
11:50
13:05
13:50
14:35

Vejviseren & Kalender
Vejviseren og kalenderen vil i det kommende skoleår være elektroniske. Begge dele vil blive uploadet
på hjemmesiden inden eleverne begynder i d. 16. august.

Reminder - En hjælp i hverdagens informationsstrøm
Informationshyppigheden fra skolen, SFO, børnehaven og vuggestuen kan den enkelte selv bestemme
efter nedenstående fremgangsmåde. Alle forældre er tilmeldt gruppen ”Alle forældre” i Intra. Generelle
informationer mv. vil blive uploadet her. Evt. spørgsmål til uploadede dokumenter/information bedes
rettes direkte til den person, der har uploadet dokumentet/informationen fremfor i tråden. På den måde
undgår vi, at alle drukner i notifikationer.
Jeg har forlods præindstillet alle til niveau 4. I kan selv justere på frekvensen af notifikationer.
1. Ingen e-mail
2. Ugentlig sammenfatning
3. Daglig opsummering
4. Alt
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Oprydning elektronisk
I bedes downloade billeder, korrespondancer mv. fra såvel Intra som den lukkede Facebookgruppe,
som I ønsker at gemme inden 1. august. Herefter vil der ske en oprydning begge steder.

Nyt fra SFO – Pom´fritten
Sikke en dejlig opbakning til vores sommerafslutning d. 7. juni.
Tusind tak til 3. klasserne for de fine gaver til SFO’ en – De kommer
helt sikkert til, at glæde mange børn ved bålet.
Vi har afsluttet SFO’en med mange gode aktiviteter. Teater, ude-spil,
frisør & wellness og hulebyggeri. Sidstnævnte har skabt mange gode
lege, sjov og ballade på tværs af alle børnene.
Klubbørnene har været ved Keramiker Getter og lavet de fineste ting.
De har også haft en FED afslutningstur i Bowl´n’ Fun med bowling.
Inden sommerferien har vi også sagt farvel til Magnus, som flytter til
Odense. God vind til dig Magnus.
Vi ønsker alle kommende 4. klasses børn det bedste – vi
kommer til at savne jer.

Nyt fra Børnehave & Vuggestue
Inden længe skal vi sige på gensyn til vores store børn i
børnehaven og forældre. Vi vil gerne sige tak for nogle gode år i
børnehaven og tak for al Jeres støtte undervejs.
På gensyn til Clara, Emma, Matilde, Magnus, Christian, Lukas og Vilhelm.
Vi ønsker jer det bedste i vores dejlige skole og SFO/Pomfritten.
På fredag er også en stor dag for Valthe og Frederik i vuggestuen. De skal følges videre i børnehave
med flag, balloner og sige hej til deres nye kammerater i børnehaven.
Inden sommerferien begynder også et søskendepar i henholdsvis børnehave og vuggestue.
Velkommen til Karl Bjørn og Sigrid. Lige efter sommerferien siger vi igen velkommen til Niclaz, Hilde
og Thora, som begynder i børnehaven. Lea begynder i vuggestuen.
Vi glæder os til at lære jer alle godt at kende.
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Børnene nyder hverdagen i børnehaven og vuggestuen. Vi arbejder på tværs af grupperne og
børnene finder nye legekammerater. Det styrker deres fællesskab og
legerelationer.
Her er lidt stemningsbilleder fra den sidste måned.

Vi ønsker Jer alle en
dejlig sommerferie.

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.
Tak for skoleåret 2016/2017.
På gensyn d. 16. august til skoleåret 2017/2018.
God sommer ☺
Benni Hauge Pedersen
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