
Kære alle 

Først og fremmest tusind tak for en rigtig hyggelig afslutnings fest, en super hyggelig eftermiddag og aften. 

 

Lærerne er nu også så småt ved at lukke ned og gå på en velfortjent ferien, der er bestilt bøger og planlagt 

undervisning og lavet skema til den store guldmedalje den sidste uges tid. Vi er endnu ikke helt klar til det 

nye skoleår men vi skal nok nå det. Lige nu er alle møbler stakket op rundt omkring og der dufter nymalet, 

tusinde tak til alle jer der allerede har og i den kommende tid vil svinge både støv- og maler kost på skolen, 

Vi får en super flot skole at møde op til efter ferien. 

Hvis nogen af jer kender en pensionist som går og keder sig lidt og som har lyst til at skifte en pære eller 

skrue et par skruer i, en time eller to om ugen, i den nye skoleår, så sig endelig til, der altid noget at gøre på 

friskolen. 

Skemaet er lagt ud på hjemmesiden, som noget nyt vil vi i år have et morgenhold, for de elever der har 

brug for lidt ekstra hjælp til f.eks. læsning eller matematik. Morgenholdet er tænkt som korte men 

intensive forløb, indenfor forskellige fag men det vil vi fortælle meget mere om i det nye skoleår. 

Kalenderen på hjemmesiden vil i løbet af kort tid indeholde alle skolens arrangementer og ferier mv. så 

hold jer orienteret der. 

Vi glæder os til at ser jer alle onsdag d. 15. august kl. 8.15- 12.00 til første skole dag. 

Torsdag og fredag i samme uge er introdage hvor alle har fri kl.13.15. 

Husk også at vi drager afsted på lejrskole allerede d. 22. august om morgenen med hjemkomst til skolen 

igen torsdag. d. 23 aug. kl. ca. 15.00. 

I ønskes alle en rigtig god sommer 

På hele personales vegne / Peter 

 

 


