Nyhedsbrev
uge 23
Kære forældre og andre interesserede

HUSKELISTE
I tirsdags havde vi fornøjelsen af at få
besøg af Girafferne fra Børnehuset. De
er så klar til at starte i 0. klasse efter
ferien.

Det har været en særdeles god uge i denne
uge. Kontrakten fra Ringkøbing Skjern
kommune er faldet på plads og bestyrelsen
har fluks sendt den afsted til
Undervisningsministeriet, så vi kan få den
endelige godkendelse.
Så er den endelige aktivitetskalender også
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kommet på plads, med forbehold for
ændringer. Det er svært at lave en hel
kalender forud, uden ansatte og elever til
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at præge den. Men jeg vedhæfter den dette
nyhedsbrev. Så kan I printe den og hænge
den på køleskabet. Alle de vigtigste datoer
er i kalenderen. Der er også sat emneuger
og faguger på. Indholdet kommer senere.

ÅBEN MORGENSANG
FOR ALLE
INTERESSEREDE DEN
FØRSTE ONSDAG I
MÅNEDEN.

Pia havde igen lavet et super godt program
og jeg havde fornøjelsen af at være med.
Der blev sunget morgensang, samlet
brændenælder og lavet suppe over bål. På
rigtig friskolemanér. Dejlig dag.
Det er rart at vi fremadrettet også kan
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have et godt og tæt samarbejde med
Børnehuset, så børnene får en tryg og
positiv overgang fra børnehave til friskole.
Børnehuset har været så gode til at invitere
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os med til overleveringsmøder m.v.
Jeg glæder mig også til at lære alle de større
børn at kende efter ferien, når vi får vores
hverdag sammen. De er nu så søde til at
hilse og komme over og sige hej, når jeg er
på skolen til møder og andet. Dejlige børn.
.

HUSK at I altid kan skrive eller ringe hvis
har spørgsmål på 61696548 samt
marie@frihojbor.dk.
God søndag allesammen.
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