
NYHEDSBREV

LIDT NYT FRA FRISKOLEN 

INFO

FRISKOLEN HØJMARK
BØRNEVERDEN

Høstmarked
Vi er stadig helt høje oven på vores
høstmarked i sidste uge. Sikke en dejlig uge
og et dejlig høstmarked. Tusind tak for jeres
kæmpe opbakning. Børnene var så stolte
over at stå og sælge alt det, de selv havde
produceret ugen igennem. Vi synes at det var
ret dejligt, at vi i sidste øjeblik kunne få lov at
holde det i hallen.

Denne uge er vi tilbage i almindelig
klasseundervisning med fokus på det faglige.
Vi kan mærke at mange af vores elever
virkelig har blomstret i høstugen, hvor der var
et andet og mere praktisk fokus. 

HUsk at få betalt hvis I har
bestilt fredagsmad.
Hjemmesko til indebrug
Regntøj og gummistøvler til
våde frikvarterer.
Åben morgensang 5. okt
Bevægelsesuge i uge 41
Motionsløb 14. okt 

Stor opbakning til Høstmarked. 

Der blev købt og solgt i alle boderne 



NYHEDSBREV

EL OG VARME 

BØRNEVERDEN

Som alle andre sætter vi i øjeblikket meget
fokus på vores adfærd, i forhold til elforbrug
og varmeforbrug. Vores forbrug er fordoblet i
forhold til sidste år og det kan godt mærkes.
Vi taler med børnene om det. Hvordan de
med små ændringer kan være med til at
minimere vores samlede forbrug. Pærere er
alle skirftet ud med LED og vi har timer på
det meste lys på skolen. Derudover skal
børnene være med til at huske at slukke lyset
efter sig på toiletterne.
Varmen skrues ned til minimal, når skolen
lukker ned hver dag.
Vi bevæger os ind i den kolde tid og vi er
som andre skoler, nødt til at skrue lidt på
temperaturen og ligge på omkring 20 grader.
Det kan altså betyde at det bliver lidt koldere
på skolen. Giv derfor jeres børn lunere tøj på,
samt et par gode hjemmesko, så de ikke
fryser om tæerne.

Fælles morgenyoga til morgensang 

Lækker fredagsmad fra forsamlingshuset 

I ønskes alle en dejlig weekend
Mange hilsener Marie Ehlers

0. klasse har modtaget en meget
mærkelig flaskepost fra en sørøver


