Oktober FRI-NYT 2017
Nyt fra ledelsen
Kære alle.
Nu er jubilæumsmåneden september lagt bag os. Vi synes, at vi kan se tilbage på
gode emnedage med eleverne, indvielse af friluftshus, en god velbesøgt
børnesøndag og en vellykket voksenfest i fredags. Tak til alle, som har været med til
at fejre vores skole på den ene eller anden måde!

Jubilæumsfesten

Vores 8.klasse har været til ”Skills”- konkurrencen på Selandia i Slagelse og skulle
dyste mod andre skoler i praktiske fag. Lige som sidste år vandt vores skole og 8.kl.
går nu videre til DM i Skills i Herning den 19.1.18. Stort tillykke til 8.kl.
Skiftetøj på skolen
Efterårsmånederne er over os med blæst og
også masser af regn. I den sammenhæng vil vi
gerne bede jer forældre om at give jeres børn
skiftetøj med, som kan ligge her på skolen
(husk navn på). Husk også regnsæt og
gummistøvler. Børn elsker at lege i de store
vandpytter. I de større klasser har de brug for
skiftetøj de dage hvor de cykler hjemmefra i
regnvejr. Det giver kolde/syge, hvis de skal
sidde i vådt tøj hele dagen.
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Omfotografering/ søskendefoto
Tirsdag den 10/10. kommer fotografen på skolen og laver omfotografering. Det er
også der, hvor de mange søskende kan få taget et foto sammen. Vi starter fra
morgenstunden af i musiksalen.
Cykler med lys og lås
Husk det er blevet lygtetid.
Det er også vigtigt at låse cyklen, når den står på skolen. Natten mellem mandag og
tirsdag blev der stjålet 5 cykler fra cykelskuret.
Tilbud om danseforløb for 1.- 6.kl.
Som noget nyt vil vi tilbyde Hip-Hopdans i en periode fra efterårsferie og frem til
vinterferien for de elever, der har lyst.
Det bliver i Spejlsalen (Gl. hal) på følgende tidspunkter:
Onsdag kl. 14.00 – 14.45 for 1. og 2. kl. og kl. 14.55 – 15.40 for 3. – 6. kl.
Underviser bliver Lasse Lee, som er ny danselærer i efterskolen. Lasse har mange
års erfaring inden for dans, både som professionel danser og som underviser.
Læs mere om tilmelding i intra-besked, som er sendt ud.
Glemt tøj – skriv navn på
Der er hele tiden meget glemt tøj, som vi ikke kan finde ejermanden til. Skriv
venligst navn i! Rigtig meget tøj bliver afleveret til genbrug, fordi vi ikke kan
opbevare de store mængder.
Skolernes motionsdag 13.10.
Fredag d.13/10 holder vi et lille motionsløb inden vi kl. 13. ønsker god efterårsferie.
Programmet er følgende:
Kl.8.20 – 10.00 alm. undervisning. - Kl.:10.30 – 12.30 løb på sportspladsen.
Kl.:12.30 – 13.00 afslutning med sang i Musiksalen
Hanna og Henrik
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Sfo – Kalender 2017/18
Uge 42
Uge 51
Uge 1
Uge 7
24.3. – 2.4.
25. – 28.5
Uge 27
Uge 28
Uge 29, 30, 31

Sfo’en åben(tilmelding kræves)
Åben til den 22.12. Lukket i julen.
Åbner 2.1.18
Sfo’en åben (tilmelding kræves)
Påske, lukket
Kristi Himmelfart, lukket
Koloni
Åben (tilmeld tilkøb)
Ferielukket

Lotte

Åben Hus dage i friskolen 17/18
Tirsdag den 31.10.17 , Onsdag den 6.12.17, Torsdag den 22.2.18, Fredag den
4.5.18
Åbent Hus dagene er de dage, hvor I som forældre er velkommen til at komme og
være med i undervisningen. Vi håber at se mange af jer. Kl. 10.00 er der altid en
kop kaffe og lidt brød til jer.

”Cirkus WOW”
Torsdag d. 12/10 viser 3. klasse deres cirkusforestilling kl. 19.00.
Efter forestillingen er der kaffe, saft og kage.
Alle er velkommen!
Venlig hilsen
3. klasse
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Kalender Friskolen 2017
Oktober 2017
uge 40
Projektuge 8.klasse
3.(tirsdg) Skole-hjemsamtale 3.kl.
5.(torsdg) Skole-hjemsamtale 3.kl.
Uge 41
Cirkusuge for 3. klasse i lille hal
10.(tirsdg) Omfotografering og søskendefoto
Skole-hjemsamtale 0.kl.
12.(torsdg) Kl 19.00 Cirkusforestilling for alle interesserede
13.(fredg) 4.kl. på kunstudflugt
uge 42
Efterårsferie
24.(tirsdg) Skole-hjemsamtale 2.kl.
25.(onsdg) Skole-hjemsamtale 2.kl.
26.(torsdg) Skole-hjemsamtale 6.kl.
uge 43
Praktikuge for 8. og 9. kl.
30.(mandg) Fagdag for alle klasser
31.(tirsdg) Åbent Hus, Bestyrelsesmøde kl. 19.00
Skole-hjemsamtale 4.kl.
November 2017
1.(onsdg) Dansebesøg for 4. - 6.klasse kl.12.25
2.(torsdg) Skole-hjemsamtale i 8.kl.
uge 45
Projektuge 9.klasse
7.(tirsdg) Skole-hjemsamtale i 1.klasse
8.(onsdag) Forældrerepræsentantmøde kl. 19.00
9.(torsdg) Skole-hjemsamtale i 7.klasse
13.(mandg) Skole-hjemsamtale i 5.kl.
21.(tirsdg) Teater for 6. – 9.klasse kl.10.30
30.(torsdg) 9.kl. på Folketingsbesøg
December 2017
1.(fredag) Juleklip
6.(onsdag) Åbent Hus
6. – 8.
Historieopgave for 8. klasse
8.(fredag) Juletræsfest
uge 50
Terminsprøve for 9.klasse
19.(tirsdag) Julegudstjeneste kl 11.00 i Kirke Helsinge Kirke
Januar 2018
2.(tirsdag) SFO åben
3.(onsdag) Opstart i friskolen
12.(fredag) Opstart af svømning 3. – 5.kl.
Uge 4
9.klasse på skilejrskole i Østrig
Februar 2018
8.(torsdg) Fastelavnsfest for 0. – 6.kl.
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