Fredagsbrev
Århus Friskole d. 8. juni 2007
Hej alle forældre!
Jeg har sat mit hus på Bispevej 37 D i
Stautrup til salg idet jeg har købt
huset på Bispevej nr. 35 i stedet. I er
velkomne til at kontakte mig på tlf.
86281616/51576367 eller EDCejendomsmægleren i Viby v/ Brian Svit hvis I
er
interesseret i at høre mere eller se vores
dejlige hus med havelåge direkte
ud til Brabrandstien.
Med venlig hilsen
Sigrid (Mor til Freja fra 3.kl.)
Til alle!
4. klasse vil gerne reparere skolens "
Gaudibænk", som oprindelig er
en 9. klassegave.
Vi mangler frostsikre fliser, kakler og
porcelæn i mange strålende farver til at
lave mosaikker med. Hvis I har noget
hjemme, som I vil donere til
bænken, kan I stille det på formningstrappen.
Vi er glade for alle brugbare materialer.
Hilsen fra 4. og Anette
4. klasse
Ingen tirsdagsopgave for til næste uge.
Den sidste tirsdagsopgave skal afleveres d.
19- 6.
Emne: Min tid i Blå
Hilsen fra Anette
Efterlysning
Efter lejr savner vi en sort plastiksæk med et
hvidt uldtæppe samt 2 sorte vindjakker i
voksenstr. Den ene Helly Hansen. Håber på
snarlig gensyn.
Oscar 8 og Karin

Efterlysning
Savner du en fiskestang?
Der står en hel flok fiskestænger efter
helskolelejr og venter på deres
ejermand/dame. De skal afhentes senest
mandag, ellers bliver de ….
Fiskeriministeren
3.klasse
Husk forældremødet på tirsdag hos Sofie
Amalie og Kirstine
KH Asger
Kære alle!
Maria, Bibi, Hans Martin, Erik og jeg har
snakket om, at lave en forening for at støtte
Baguncaco. Jeg vil hermed gerne indkalde til
et møde, hvor vi stifter foreningen
"Baguncacos Danske venner". Formålet er at
støtte Baguncaco hver måned med et fast
beløb.
Baguncaco kommer her til Danmark i starten
af oktober i en uge - der skal vi selvfølgelig
holde en stor støttefest, hvor de også
optræder.
De sidste rapporter fra Lennart - vores
svenske mand i marken - går på, at
Baguncaco kronisk mangler penge til driften
af deres ungdomsklub - løn, elektricitet og
penge til fx mad til børnene når de kommer i
klubben.
Baguncaco har fået penge af den japanske
ambassade til at renovere bygningerne, de har
fået penge til et tv-projekt (så vidt jeg forstår)
- men de har ingen penge til at køre
foreningen for.
De har brug for måske 10000 kr om
måneden for at kunne køre... Der er startet en
svensk støtteforening, som er kommet godt i

gang. Det ville være fedt, hvis vi også kan
her i Danmark!!
Jeg foreslår, at vi holder møde på Friskolen
lørdag d. 23 juni kl. 14-15 på Friskolen.
Det er svært, at finde en dato inden ferien
starter - dette er dagen efter den store
afskedsfest for Erik og Eva - jeg håber mange
kan komme.
Hvis du gerne vil være med - men ikke kan
komme - så giv lige besked per mail til mig,
at du vil være med.
På mødet vil vi snakke om støttefest,
hvordan vi rent praktisk skal organisere os,
om besøget i oktober og om hvordan vi kan
sende penge til Brasilien. Vi kan selvfølgelig
også diskutere hvorfor vi overhovedet skal
støtte, om vi er sikre på hvad pengene går til
m.v. H.M. , Bibi og jeg havde et møde med
Joselito og Lennart inden vi forlod Brasilien
sidst her i marts.
Jeg forsøger at få så mange oplysninger som
muligt inden mødet fra Lennart og andre... Og
jeg håber Debbie og Camilla kan komme de
er lige kommet hjem fra
Salvador.
Vi ses KH Asger (og helt sikkert også Maria,
Erik, Hans Martin og Bibi som jeg har
snakket med)
Arbejdslørdag kl. 10.00-15.00
Arbejdsopgaver:
Reparation af tag på
specialundervisningslokalet.
Færdiggørelse af raftehegn.
Generel ukrudtsbekæmpelse.
Diverse små opgaver.

Ny elev i 7. klasse
Vi siger velkommen til Asta (søster til Clara i
9. og Martha i 5.).

Hvem har lyst til at være med til at
diskutere og sætte den pædagogiske
dagorden?
I Pædagogiske råd diskuteres, ventilers og
sættes der fokus på trivsel, væren, faglighed
og dannelse, mobning, samværsformer, den
sproglige omgangstone, forskelle i køn, alder
og kulturel baggrund.
Vi mødes gerne under uformelle og
uhøjtidelige forhold med lidt godt til ganen og
tænker store tanker – som vi ønsker at sætte
mere fokus på gennem debataftener,
temalørdage eller lignende.
Næste møde er torsdag d. 21. kl. 15.00 –
17.00. Mødet afholdes Hovedgaden 86, 8220
Brabrand.
På gensyn

