NYT FRA
FRISKOLEN

Friskolen bobler af liv
Det er skønt at vi er i fuld gang med
hverdagen og i fuld gang med at skabe
rammer og traditioner. Vi kender allerede
alle jeres børn rigtig godt og vi oplever at
de trives og udvikles.
Forældremøde
Mange tak for jeres store opbakning til
vores første forældremøde. Salen var
fuld.Vi synes at vi havde et godt og
konstruktivt møde med jer, hvor I var gode

Emneuge
I næste uge starter vi vores
matematik- emneuge, som skal
munde ud i et stort HØSTMARKED
fredag den 10/9.
Vi glæder os til, sammen med
eleverne, på forskellige niveauer,at
udregninger, udgifter og indtægter,
drift af butik, samt en masse
udregninger og målenheder når vi

præcis, som det skal være. Vi har brug for

skal lave opskrifter.

jeres input og opbakning. Tak for det.

Høstmarked

Åben morgensang

Vi håber at vejrguderne er med os, så

I onsdags havde vi den første åben

vi kan få startet vores nye tradition

morgensang. Tak for deltagelse til jer der

med stor succes. Inviter gerne andre

var med. Emnet var fællessangens

interesserede til at komme og gøre en

betydning og vi fik sunget af fuld hals.

god handel med hjemmelavede

Bagefter var skolekøkkenet fyldt med

lækkerier. Vi ses til HØSTMARKED

kaffe. Det er så rart at så mange har lyst til
at komme og se hvad vi går og laver. Kom
endelig igen.

EMNEUGE I UGE
36

kunne fordybe os i budgetter og

til at indgå og stille spørgsmål. Det er

hyggeligt samvær med rundstykker og

DATOER

HØSTMARKED
DEN 10/9 14-17
ARBEJDSLØRDAG
DEN 11/9 9-15

SFO
HUSK at vi kun
holder åben
mandag og
tirsdag i uge 42.
Husk tilmelding.

Yngste trin leger lege fra gamle dage

Vi mangler stadig en del betalinger
af skolepenge. Husk at man på
friskolen betaler forud for en
måned. dvs at I allerede nu har
betalt for august og september. Er
der problemer så skriv til Karina på
karina@frihb.dk
ALLE OPKRÆVNINGER ER SENDT
DEN 13. JULI HVIS I TJEKKER. HUSK
AT KONTAKTE OS HVIS DER ER
SPØRGSMÅL ELLER PROBLEMER.

Lasse og Conrad har fundet en græshoppe som skal
fotograferes i naturfag

VIKAR
Vi har været så heldig at få fat i en dygtig vikar,
som allerede er startet. Nogle af jer har mødt
hende i SFO'en i sidste uge.
Hej, jeg hedder Mette Bech Lauridsen og jeg
er 22 år gammel. Jeg bor i Spjald sammen
med minmand, vores lille søn på 1,5 år og
vores hund. Til daglig læser jeg til lærer. JEg
glæder mig til at møde jer

God weekend til jer alle

Faglig fordybelse i matematik på MELLEM

MAnge hilsener Marie Ehlers

