Fredagsbrev
Århus Friskole d. 29. juni 2007
Så kommer også sidste skoledag for 9.klasse.
Efter at have knoklet med eksamenerne er det
faktisk gået rigtig godt for 9.klasse. Det er
med stolthed at vi sender dem videre ud i
livet. Her kan I se hvor de skal starte efter
sommerferien:
Anna
Liva
Frederik: Eriksminde efterskole
Mads
Johannes : Mellerup efterskole
Mikkel
Clara: Klejtrup efterskole
Emil
Tobias: Vostrup efterskole
Asger
Juliana: Femmøller efterskole
Daniel: Hesselgods fodbold-kostskole
Nikolaj: 10.kl. Rundhøj skole
Julie: 10.kl. N.Koch skole
Kathrine: Sejrgårdens musikefterskole i
Tølløse
Laura: Vestbirk efterskole
Lea: Sansestormerne Risskov

Nye børn efter sommerferien
Til start efter ferien siger vi velkommen til:
Frederik William Lassen, som starter i 2.
klasse
Marcus William Cordero y Sera, som starter i
2. klasse
Hugo Helmig Toft Simonsen, som starter i 3.
klasse
Jens Kristian Toft Simonsen, som starter i 6.
klasse
Kære kollegaer, børn, forældre, gamle
elever, Friskolens Venner, bestyrelsen,
venner og familie.
Tusind tak for en fantastisk dag. Tak for søde
ord, balloner, samba, sange, musik, gaver og
for at I kom så mange og sagde farvel til os.
Det var lige sådan vi havde ønsket os at tage
afsked med Århus Friskole – tusind tak for
det.
Vi har brugt mange timer på at se på gaver og
læse kort og breve. Vi er så glade for alle de
ting I har givet os, det er helt overvældende.
I må alle sammen have en rigtig god
sommerferie.
Vi ses!
Hej fra Erik og Eva

Labradorhvalpe sælges
Vi har 4 brune hanner, som er klar til at få et
nyt hjem efter den 01-07-2007.
Pris kr. 3000,Henvendelse tlf.: 86118509

SOMMERFRITTER.

Fritteren holder åbent for alle tilmeldte i uge
27 og uge 32 fra kl. 7.30 – 16.30
HUSK at give børnene MADPAKKER med
!!!!
Fritteren laver samling om eftermiddagen.
Vi tager på ture mandag, onsdag og fredag fra
kl. 10-15.00
Kærlig hilsen sommerfritterholdet
Eva, Thomas, Lissa, Babu, Jeppe og Mia.
STRANDSKALLER mv.
Husk at samle flotte strandskaller, sten og
drivtømmer langs stranden i
sommerferien, så laver vi et eller andet ud af
det efter ferien.
Hilsen
SFO.

Christians trøje er væk

Den har en Anders And på ryggen, og der står
Donald Duck lige neden under. Den har
lynlås og hætte, og den er grå, blå, hvid og
sort – på ryggen står der Disney land ressort
Paris.
Henvendelse Christian 3. klasse

Høstival den 25. august, klokken 13 til 22.
Overvej allerede nu, hvordan du kan hjælpe 8.
klasse med at komme på tur. For eksempel
med et par gode ting til loppemarkedet, eller
invitér din rige onkel fra Amerika til Høstival.
Alle er velkomne. Masser af underholdning,
flinke folk, god musik, mad, drikke og
loppemarked.
Gode ting til loppemarkedet afhentes i ugen
op til høstival; men kan også afleveres i
sommerferien. I så fald ring gerne til John
2920 4500 eller Søren 2026 3548, også hvis
vi skal komme og hjælpe med at hente.

Høstival-slagord, slogans, haiku, citater
mm
Ask not what you can do for The Høstival
Ask what The Høstival can do for you.
Mærk høstivalens sus, når
høsten er i hus.
Når høstivallen svinger
kan du mærke dine vinger
Hvad er det vi alle skal?
Vi skal jo til HØSTIVAL !!!
Hvad er det vi alle vil?
Høre alle klassers spil,
spise, danse alle mand
og det er jo det vi alle kan!
Hjemvendt til skolen
Hjerter sprænges ved samling
Høstival styrer.
En klog gammel elev sagde
engang:
Der er tiden før høstival.
Der er også tiden efter høstival;
Men den er for intet at regne
mod
At være til Friskolens Høstival.
God sommer til vi ses den 25.
august til Høstival.
Kærlig hilsen den nye 8. Kl. og
forældre

Sidste skoledag slutter med
vandkamp. Husk skiftetøj og egne
beholdere til vand! Altså ingen udlån
af kander, kopper, spande osv. Vi
gør som vi plejer med et par
vandposter udenfor.
Første skoledag efter ferien er
mandag den 13. august – start kl.
8.40.

