
 

Kære alle 

Foråret lurer lige om hjørnet og det er tid for gymnastikopvisning. Ikke alle synes at det er lige sjovt at 

bevæge sig til musik, men her på friskolen er det en ”skal” opgave, også for dem der ikke dyrker idræt eller 

gymnastik i fritiden. Vi tror på at oplevelsen af at kunne huske og mestre et bevægelsesmønster og få lidt 

sved på panden, er rigtig vigtigt for børnene, specielt i en tid hvor meget af fritiden foregår stillesiddende 

med en skærm.  

Jeg er ikke i tvivl om at vi på søndag kan give hinanden en ”high five” og sige YES, vi gjorde det i fællesskab 

store og små sammen … det bliver rigtigt godt. 

 

Ud over gymnastikken som tager lidt ekstra tid i øjeblikket, så tager vi også et godt træk i bøgerne, mens 

vejret stadig ikke er helt med på at det nu iflg. kalenderen faktisk er forår. 

Vi glæder os til at kunne være mere ude også i timerne, når det hele har tørret lidt, men allerede i torsdags 

var lille klassen ude at lede efter forårstegn og det er ganske vist foråret er på vej, lærken synger og mange 

træer og buske er lige ved at springe ud. 

Torsdag d. 25. marts er der generalforsamling i både friskolen og støtteforeningen, sidste år var der 

kampvalg som endte i lodtrækning til friskolens bestyrelse. Det er dejligt at mærke, at der er stor lyst til at 

være med i maskinrummet. I år skal vi have mindst 1 ny forælder i bestyrelsen, da Karina ikke kan 

genvælges. Vi håber at nogen af jer har lyst til at indgå i det spændende arbejde omkring friskolen. 

Støtteforeningen yder også en stor indsats for at støtte os, her er der også mulighed for at komme ind i 

bestyrelsen. Tag rigtig gerne fat i bestyrelserne og hør nærmere, måske er det noget for dig. 

Efter rigtig gode tilbagemeldinger fra forældre sidste år, har vi besluttet at vi igen i år afholder skole-hjem 

café samtaler det bliver fredag d. 4. april fra kl. 14 til 17. Der kommer mere info om arrangementet senere, 

men sæt allerede nu et X i kalenderen denne eftermiddag. Det er selvfølgelig også muligt at få en samtale 

en anden dag, hvis man er forhindret, tag endelig bare fat i klasselæreren så finder vi et tidspunkt, der kan 

passe. 

I ønskes alle en rigtig god weekend. 

Vi ses på søndag kl. 14.00, så vi er klar til indmarch 14.30. Husk Ølstrup T-shirt og sorte bukser, friskolens 

opvisning starter ca. kl. 15.50. 

På hele personalets vegne/ Peter 


