Kontornyt den 25. maj 2022
De lyse nætter v. Alberte

Tirsdag den 9. juni kl. 19

Nu kommer fuglene igen
Og lyset vælter pludselig ind
Det kommer gennem alle sprækker
Lyse nætter er tilbage.

Forældre og andre med interesse for skolen er
velkommen til en aften, hvor Karoline fortæller
som sin visioner for friskolen.
Kom glad og vær med.

Lyse nætter, - det er næsten ikke til at få nok af
alt det lys.
Det er bare om at nyde de næste måneder.

Vi ejer skolen

Lidt opdateringer
Ny leder
Bestyrelsen har allerede meddelt det, og det er
også vigtigt for mig at ønske skolen tillykke med
valget af en ny skoleleder – det bliver godt, er jeg
sikker på.
Med valget af Karoline som
• Kender skolens værdigrundlag.
• Har et anerkendende børnesyn
• Ved hvad hun vil.
• Er inde i skolens rytme.
• Er dus med årshjulet og ”plejer” her på
skolen.
• Er samarbejdskompetent
• Er hurtig til at sætte sig ind i nyt.
• Er vellidt af alle.
kan det næsten kun blive en supergod fremtid,
som skolen går i møde.
Karoline er allerede i gang med skemalægning
sammen med Lone og ved siden af det kommer
hun til at besøge et par friskoler i det
himmerlandske, som inspiration.
Karoline og jeg kommer til at arbejde tæt
sammen hen mod sommerferien.

Som bestyrelsen skriver: Tillykke med at skolen
nu ejer bygningerne her på matriklen, nu giver
det pludselig meget mere mening at reparere,
vedligeholde, forny og istandsætte, for nu er det
en direkte fordel for os (dvs. hele skolen), at alt i
de fysiske rammer fungerer, - alt, hvad vi gør,
kommer os selv til gode.
Ovenikøbet er handlen udgiftsneutral for skolen.

Søndersøløbet
Det traditionelle søndersøløb, som vi plejer at
deltage i, kommer vi ikke med til i år, selvom det
står i årsplanen.

Cykelsponsorløb, fællesspisning og åben
skole
Til gengæld opfordres man til at deltage i
cykelsponsorløbet den 2. juni kl. 17:30 til 18:30
Eleverne har fået sedler men hjem i dag, så der
kan laves sponsoraftaler. Der er instruktion på
sponsorsedlen, Vi håber, I vil støtte eleverne og
dermed skolen. I må gerne lave to sedler!
Man kan få flere sedler af klasselæreren.
Sponsorpengene går dels til klassekassen og dels
til ting og oplevelser for elever på skolen.
Fællesspisning Kl. 18:30 til 20:00: Der kan købes
mad efter cykelsponsorløbet. Det er skolens
støtteforening, der står for det.
Der er ”åben skole” eftermiddag og aften, så man
er velkommen til at kigge ind.
Kl. 20:00 til 20:30: Oprydning og tak for i aften.

Se næste side ->

Kontornyt den 25. maj 2022
Børnesjov i hallen
Der er også en seddel med hjem om dette
arrangement, som finder sted lørdag den 4. juni
kl. 10:30 – 13.
Dagen er for børnehavebørn samt skolebørn
t.o.m. 5. klasse.

8.- 9. klasse fortæller om turen til morgensang i
næste uge.

God Kr. Himmelfartsferie til alle
u.

Sommerudflugten tirsdag den 14. juni
Vi tager med bus til ”Naturkraft" i Ringkøbing.
Program:
Afgang: 8.00
Ankomst: 10.00
Herefter er der forløb med en vejleder.
Indskolingen og mellemtrinet begynder med
dette forløb, mens udskolingen udforsker parken
11.30: Frokost
Så har udskolingen forløb, samtidig med at
indskoling og mellemtrin udforsker parken
13.30: Fri leg i parken
15.00: Afgang fra ”Naturkraft”
Hjemme igen ca. kl. 17.00
Det er ca. tider, dog er afgangen fra skolen om
morgenen IKKE en ca. tid.
Husk en lille formiddags madpakke (pølsehorn
eller lignende), samt en alm. til stor madpakke til
frokost.
Børnene må medbringe op til 50,- kr., da det
forlyder, der er en kiosk på stedet.
Vi glæder os til turen.

Fripladsansøgningsskemaer
Som skrevet i sidste kontornyt: Det er nu, du skal
søge om tilskud til skolepenge og sfo betaling.
Skemaerne kan hentes på kontoret og skal
afleveres senest den 10. juni ligeledes på
kontoret.

Tjekkiet – turen - 8. og 9. klasse
Det var hyggeligt at få en god og træt klasse hjem
på skolen igen i fredags efter en studietur til
Tjekkiet incl. Prag.
Det har som sædvanlig været alletiders tur. De
har set og oplevet meget.
Vi takker Louise for en stor indsat og ikke mindst
Lasse, der var med som ven af skolen og forælder
på skolen. Godt gået. Det er unikt, at der er
opbakning på den måde til en tur for de store
elever. TAK for det!

