NYT FRA
FRISKOLEN

Fredagsnyt
I denne uge har vi haft emneuge. Friskolen
har summet af liv og kreative processer,
samt høj faglighed indenfor matematik og
købmandskab. Det har været en kæmpe
fornøjelse at opleve hvordan hele skolen
har taget ejerskab og knoklet for at give
forældre og andre interesserede en god
oplevelse til vores HØSTMARKED i
eftermiddag.

Det betyder at Kathrine fra på
mandag er med i alle dansktimerne
på MELLEM sammen med NINA.
Claus er med Pia i dansk på YNGSTE
og LASSE i matematik på YNGSTE.
Vi håber alle tager godt imod
ændringerne og vores nye lærer
Claus

HØSTMARKED
I DAG
ARBEJDSLØRDAG
I MORGEN

Skemaer
Med denne uges nyhedsbrev vedhæfter jeg
nye skemaer til alle tre trin. Der er kommet

SFO

flere lærere på i timerne, så der nu er
mulighed for at niveaudele mere på
trinnene. Det er fantastisk, at vi allerede
har mulighed for det. Vi har allerede ansat
en dygtig lærer Claus, som I kan læse mere
om på næste side. Det bestyder at der
både på YNGSTE og MELLEM altid er
mindst to lærere på i alle timerne, nogle
timer, endda tre lærere. Det giver os
mulighed for i højere grad at målrette
undervisningen til den enkelte elev.

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

Der sorteres kartofler og pakkes til høstmarked

Eleverne har virkelig vist deres evner i
et køkken. God viden for jer forældre,
som nu ved at jeres børn kan ret
meget i et køkken.

Fuld gang i køkkenet i denne uge

NY LÆRER
Vi har været så heldig at få fat i endnu en
dygtig lærer, som starter i næste uge. Vi måtte
sande at vi mangler flere hænder.
Claus Lindeberg kommer fra Herning, hvor
han lever af at være musiker. Han erogså
lærer på en friskole, men vil gerne have en
halvt skema hos os. Claus er både en rigtig
dygtig lærer og en rigtig dygtig musiker, som
nogle af jer måske har hørt i DUOEN. Claus
kommer primært til at være på YNGSTE
sammen med Pia og Lasse.

God weekend til jer alle
Mange hilsener Marie Ehlers

