
KÆRE FORÆLDRE OG ANDRE INTERESSEREDE

En skøn trivselsuge er ved at være slut og det er nu trætte børn og vokse, der går
på weekend. Vi har i ugens løb lavet en masse ryste sammen aktiviteter på tværs
af trin. Der har været ture ud af huset i både vådt og tørt vejr.
Det er en stærk flok vi sender på weekend i dag. De har virkelig vist et fælleskab
og har stået smmen gennem ugens opgaver. I skal være stolte af dem, for de har
gjort det godt. Ælste trin har virkelig vist karakter og hjulpet og taget ansvar hele
ugen. De mindste er allerede faldet godt til på skolen.

Næste uge står på traditionel klasseundervisning på trinnene og det trænger
børnene til efter en trivselsuge og sommerfest i weekenden.

Men alt i alt en helt fantastisk opstart på Friskolens historie. Tak for jeres helt
enorme støtte og opbakning. Det er så vigtigt for fællesskabsånden at alle bakker
op om stort og småt og det må man sige at I gør. 
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F R I S K O L E N  H Ø J M A R K  B Ø R N E V E R D E N



TJEK POSTKASSEN DE
NÆSTE DAGE. 

 

På onsdag den 25. august er der
forældremøde for alle forældre.
Invitationen er sendt ud. 19.00 -
21.00

Husk åben morgensang for alle
den 1. september kl 8.15 med
efterfølgende kaffe.

Den 10. september vil vi gerne
invitere jer alle til et brag af et
høstmarked. En ny tradition
Højmark er kommet for at blive.
Der vil være masser af
salgsboder, samt en veldrevet
cafe. Vi håber alle er med til at
skabe en god tradition, som
forhåbentligt kan fortsætte i
mange år.

Den 11. september er der
arbejdslørdag for dem der har
meldt sig til. I hører mere fra
bestyrelsen.

Nu begynder fritidsaktiviterne
snart at melde sig og det betyder
at vi selvfølgelig er behjælpelige
med at sende jeres børn afsted til
deres sport og fritidsaktiviteter.
Skriv en besked til mig på VIGGO
med jeres barns navn og hvilken
aktivitet, tidspunkt og dag.  

Hvis I har spørgsmål er I altid
velkommne til at kigge ind på
skolen, give et kald eller skrive en
besked i Viggo. Sammen skal vi
lave skole og sammen skal vi løse
de ting der opstår hen af vejen.
Kun hvis vi står sammen, kan det
lykkes. 

 

 

God weekend til jer alle
Mange hilsener Marie Ehlers


