
 

Kære alle 

Pernille og jeg vil gerne sige tak for lån af jeres dejlige børn, i skrivende stund (fredag morgen) forlader vi 

hovedbanen efter en super god lejrskole uge i København. Vejret har i den grad været med os… varmt og 

dejligt. København har i den grad vist sig fra sin flotteste side, og havnebadet på Islandsbrygge er blevet 

flittigt brugt. Nu glæder alle sig vist til en velfortjent weekend, inden vi tager hul på afslutnings ugen. 

 

Inden vi andre på næste fredag kan sige god sommerferie til hinanden, skal vi desværre allerede i dag tage 

afsked med Emila, Natalia og Jystyna, de starter nemlig på Spjald skole på mandag, alle os på Ølstrup 

Friskole vil gerne ønske jer alt muligt held og lykke på den nye skole. 

Så vidt vi er orienteret har det også været en fin uge hjemme i Ølstrup hvor Ann, Lene og Mads har regeret 

sammen med lille og mellem. 

Næste uge er som bekendt den sidste inden sommerferien. Ugen bliver anderledes, mandag, tirsdag, 

onsdag og torsdag, har eleverne fri kl. 13.15 og fredag slutter vi kl. 12.00. 

Eleverne har længe ønsket en omvendt dag hvor de kan prøve at være lærere, derfor bruger vi noget af 

mandagen til at hjælpe med planlægge undervisningen inden vi (personlet) tirsdag læner os tilbage og lader 

eleverne kører showet  

Onsdag står den på sommerudflugt, vi tager en tur til Vesterhavets fodboldgolf i Ulfborg, hvor vi skal lave 

masser af spændende aktiviteter. 

Torsdag rydder vi op og gør rent på skolen, det ser jo også ud til at sommeren er over os, så har man lyst til 

at dyppe tærerene i søen, når vi er færdige med rengøringen, så husk badetøj og håndklæde. 

Fredag starter vi med fælles morgenmad, derudover står dagen på klassehygge, fodboldkamp og 

selvfølgelig fælles afslutning ved flagstangen.  Forældre som har lyst til at deltage, er som altid velkomne til 



 

at være ed i det omfang, I har tid og lyst, jeg skulle måske lige nævne at SFO eleverne selvfølgelig er 

velkomne til at blive på skolen indtil SFO`en åbner. 

Det bliver jo også en travl uge for jer forældre, husk at vi holder fælles forældremøde mandag d. 24. kl. 

16.30 til 17.30, og at støtteforeningen afholder sommerfest torsdag d. 27. kl. 17.30. 

Vi glæder os til at se jer til begge arrangementer. 

Jeg vil lige nævne, at personalet er på skolen frem til d. 3. juli så skulle et enkelt barn have glemt en sok, er 

det altså muligt af få den hentet, inden ferien for alvor bryder løs, men vi vil rigtig gerne have at 

garderoben bliver helt tømt inden ferien starter. 

Første skoledag efter ferien er onsdag d. 14. august. Personalet er at træffe på skolen fra d. 12. august.  

Skoleåret starter som sædvanligt med 3 introdage inden vi alle sammen i skoleårets 2. uge drager afsted på 

intro tur til Torsminde d. 22. -23. august. 

I ønskes alle en rigtig god weekend. 

På hele personalets vegne /Peter 

 


