
 

Kære alle 

 

I denne uge kommer ugebrevet lidt tidligere end sædvanlig, da der er et par informationer om i morgen og 

en lidt kort frist for tilmelding til et foredrag med Christian Borch. 

Ugen startede rigtig varm, så sidste time i mandags blev aflyst til fordel for søbadning. Det er af styrkerne 

ved at være en lille skole, der er ikke langt fra tanke til handling….. 

 

 Vi er som bekendt godt i gang med det nye skema og det skal lige køres ind… i dag kom et par elever ind på 

lærerværelset med undren i stemmerne blev der sagt ”Hvor er alle de andre børn?”  Alle de andre børn var 

nemlig gået til fællesidræt, som jo er nyt på dette skoleårs skema. Premieren på fællesidræt var i øvrigt en 

stor succes. 

 



 

 I år bliver det også sådan, at 7. årgang skal stå for vores fælles elevmøde, som finder sted den sidste 

torsdag i måneden. Det er super vigtigt, at alle vores elever bliver inddraget i demokratiet. 

I morgen fredag kl. 8.15 drager 1.- 4. klasse til Højmark skole for at deltage i Håndboldkaravanen. Det ville 

være rigtigt fint, hvis eleverne havde deres Ølstrup T-shirt på, så vi kan reklamere lidt for vores skole syd for 

hovedvejen Vi forventer, at de er hjemme igen ca. kl. 10.30 

 Husk at der på næste onsdag er kæmpe ryk ind af 5 andre friskoler her i Ølstrup - det bliver mega fedt…..Vi 

skal lege, synge og have det rigtigt sjovt. 7. årgang skal have skiftetøj og badetøj med, der er garanti for at 

blive våd.  

Den 11. september er vi 6 friskoler, der er gået sammen om et foredrag med Christian Borch, Christian er 

selv ordblind, og har stor erfaring med tekniske hjælpemidler som f.eks. CD-ord i praktisk anvendelse. 

 Foredraget finder sted på Hover-Torsted friskole kl. 19.00- 21.00, alle forældre og elever er velkomne. 

Jeg vil gerne have en tilmelding til arrangementet senest d. 2. september. 

Det er også tid til at søge fripladstilskud. Skemaet kan fås på kontoret, og en oversigt over indtægtsgrænser 

kan ses på vores hjemmeside under nyheder. Vi skal have skemaerne tilbage senest mandag d. 9. 

september. 

I ønskes alle en rigtig god weekend. 

På hele personalets vegne /Peter 

 

 

 


