Fredagsbrev
Århus Friskole d. 09. marts 2007
6. KLASSE

Hej alle i 6. klasse
Så er det jo blevet forår, og Bamsebo vil have penge
(depositum) for leje af kanoer og pavillion.
Jeg håber, at I vil indbetale 330,- pr kano på:
Danske Bank
konto: 3632-3632595042
Alt det praktiske tager vi senere (mad, veste,.....).
Hvis der er nogen som ved at de ikke kommer vil jeg
gerne vide det, da betalingen er bindende.
Hvis der er nogen hvor familien ikke kan komme med,
finder vi ud af en hittebarnsordning (så skal I ikke
betale for en (hel) kano).
VH Per

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

3. kl. Natur og teknik

Skibet gik ned og 3. klasse er strandet på en
øde ø. I onsdags morsede vi og nu på onsdag
skal vi lave bål. Derfor skal alle have
ordentligt ude/båltøj på. -- .- - …. .. .- …

Vikarer søges til STOP-OP dagen i
SFO den 22. marts.

En go´chance for at opleve jeres børns hverdag indefra.
Arbejdstid 12.00 til 16.30.

9.kl. forældremøde, onsdag d.28.marts

kl.19.30 - 21.30 på skolen. Hej fra Eva K
.
Aske i 1. klasse havde sidste dag i skolen i dag. Han og
hans familie flytter til Djursland, hvor de købte hus for
nogen tid siden. Vi holdt afsked for ham i klassen i dag
og ønsker ham alt det bedste fremover.
Cecilie

Hjemmeside konkurrence.
Til vores nye hjemmeside har vi besluttet at lave en
billed konkurrence som kan danne inspirationsgrundlag
for den grafiske udformning af hjemmesiden. For at
deltage skal du gøre en eller flere af tingene nedenfor:
1. Lav en tegning der viser hvordan du synes Århus
friskole er. Du må gerne tænke på at den skal kunne
bruges som en forside på skolens hjemmeside.
2. Tag et billede med et kamera/mobiltelefon som
viser hvordan du synes Århus friskole er, og som du
synes passer godt til at kunne bruges på skolens
hjemmeside.
3. Lav et billede/grafik på computer, som viser
hvordan du synes Århus friskole er.
4. Tegn, mal eller lav en collage med udgangspunkt i
Århus friskole. Du må gerne lave logo, du må gerne
lave et slogan (eks: ”Århus friskole: skolen uden
hegn”), du må gerne lave det i A4 format, både højkant
og vandret og du må gerne lave en serie på 7
skabeloner som vi ser her:
Aflevering:
Billederne afleveres senest fredag 17. marts. Billeder
lavet i hånden afleveres til Gitte. Billeder lavet
elektronisk sendes til Gunner på gcarst@gmail.com
Nogle af billederne vil så blive brugt på skolens
hjemmeside. Andre vil blive en del af en udstilling på
skolen.
En udtagelseskomité vil beslutte hvilke bidrag der skal
bruges.
Med Venlig hilsen
Gitte og Gunner

Blå gruppe

De næste 3 fredage har vi ekstra matematik i alle 3
klaser. Husk bøgerne!
Jeg tager sidste modul af praktiklæreruddannelsen i uge
11 og 12. Jeppe er vikar for mig. Vi har gennemgået de
2 uger sammen.
Hilsen fra Anette

Århus Friskoles Venner's Rejseudvalg
INVITERER ALLE INTERESSEREDE TIL

*****

CUBAAFTEN*****

torsdag d. 15.marts kl.1930.
Det sker på Friskolen hvor udvalget og Ivalo,
som netop er hjemkommet fra Cuba med friske
indtryk fra rejsen med Dansk-Cubansk Forening
rundt på besøg hos "den grønne revolution", vil
orientere om den kommende rejse og svare på
spørgsmål og gerne modtager forslag til turen.
Udvalget er Ivalo, Leif, Niels, Erling og Erik.
Se mere på http://www.aarhus-friskole.dk >
> Friskolens venner > Nyt > Nyt om Cubaturen
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

