Fredagsbrev
Århus Friskole d. 02. marts 2007
4. klasse!

Forældremødet d. 7- 3 er aflyst, til gengæld er
der premiere d. 8- 3.
Hilsen fra Anette

Til Blå Gruppes børn og forældre!
Vi har PREMIERE på vores 12
animationsfilm TORSDAG d. 8- 3 kl. 17- 18!
Hilsen fra lærerne

Til 4. klasse!

Torsdag d. 8- 3 er også Nadias sidste dag på
Århus Friskole, så skal
hun tilbage på seminariet.
Tak for en spændende tid, Nadia!
Fra Anette

Efterlysning
Emil 9. klasse har mistet sine skibukser til
fastelavnsfesten – de er sorte og str. L. Hvis
du har købt dem, må du gerne aflevere dem
igen.
VH Emils mor – tlf. 29643553

Jakke med Ipod savnes efter
fastelavnsfesten!!

Har du ved en fejl fået den med hjem, kan den
afleveres på skolen. Du kan også ringe på
telefon 86283354, hvis du har oplysninger om
de savnede ting.

Springform fra kageboden
Vi mangler en springform fra kageboden i
lørdags.
Henvendelse til Clara fra bhkl eller
Claus/Charlotte på 29442540/20717903

2. klasse – Natur og Teknik

Lidt info til jer forældre om, hvad vi laver i
natur og teknik.
Vi er færdige med et langt forløb om
”sanserne”!. Vi har lugtet, set, hørt, smagt,
følt, prøvet og eksperimenteret på alle mulige
måder med vores sanser – det har været rigtig
sjovt.
Jeg holder engang imellem et oplæg om
”månedens dyr”, som vi kalder det. De har
hørt om bæveren, hesten, hunden, hornuglen
og ørentvisten.
Vi er lige for tiden i gang med et forløb om
fugle. Vi er allerede tyvstartet med at gå i
felten, på fugletur ved Brabrand søen.
Jeg vil opfordre jer forældre til at sende
praktisk tøj og fodtøj med jeres børn om
onsdagen. Har I en lille kikkert, de må låne af
jer, så send den endelig med dem.
Hilsen Marianne

Ledige pladser i 1. klasse
Vi har plads til 2 drenge i 1. klasse.

