Fredagsbrev
Århus Friskole d. 17. august 2007

I næste uge skal vi bruge alle de
strandskaller, sten og drivtømmer, som I
har fundet langs stranden i sommerferien.
Hilsen
SFO

SÆLGES:
velholdt pige/drenge cykel str. 6-7 år (20
tommer)
Model Everton med 3 gear , hånd og
fodbremse.
500 kr .
Maya 1. kl (8628 4135)
Henrik Christiansen
Søskrænten 93
8260 Viby J
tlf. 8628 4135 / 5198 8863

Kære alle
Jeg har her i sommerferien skiftet navn. Jeg
har gennem de sidste par år været træt af at
være døbt Susanne og blive kaldt Prik. Derfor
har jeg ændret mit navn til en kortform af
Susanne som er Sanna. Derfor er min nye
mailadresse sannalassen@gmail.com
Håber I har haft en god sommer.
Bedste hilsner fra
Sanna

Efterlysning
Min cykelhjelm er blevet væk før
sommerferien. Den er blå. Hvis nogen ved,
hvor den er, må I meget gerne give den til Ida
i 8. klasse. Tak.

NATUR/TEKNIK 2., 3. OG 4.
KLASSE
Alle børn bedes medbringe et syltetøjsglas
med låg med huller i til natur/teknik på
mandag.
Vi skal i skoven og finde biller og lave
billevæddeløb.
Merete og Marianne

Buskortregler

Vi skrev før ferien, at I i dette skoleår selv
skal købe buskort til jeres børn, hvis I har
brug for buskort. Midttrafik oplyser, at der
ikke længere er rabat ved at købe årskort.
Når vi har modtaget vores tilskud til
befordring – i december eller januar måned –
vil det blive fordelt.

Elevændringer

Anna fra 4. klasse er flyttet til Sønderborg
med sine forældre og lillesøster Ida Marie,
som skulle være startet i børnehaveklassen.
Vi siger i stedet velkommen til Katinka, som
er startet i 4. klasse og Katinkas lillebror
Ludvig, som er startet i børnehaveklassen.

Høstival lotteri
Lodsedler kan købes hos børnene i 8. klasse,
og de kan bestilles på lotteriets hjemmeside.
Der er 160 flotte præmier: Bl.a et forlænget
weekend ophold for 4 i Berlin, Hummel
sportstøj
og et tryllekunstnershow til din næste
familiefest,
eller børnefødselsdag.
Se alle præmierne på lotteriets hjemmeside,
oddsene er rigtig gode:
www.labco.dk/aargang1999/lotteri.htm

Indsamling til loppemarkedet på Høstival 2007 er i fuld gang.
Har I lopper der skal hentes så ring til :
•
•

John 2920 4500
Søren Christian 2026 3548

Indtil søndag kan lopper også sættes i garagen hos
Lissa og Søren på Rugbjergvej 97.
Søndag 19/8 er der indsamling i Stautrup.
Sæt lopperne på fortovet, så bliver de hentet
mellem kl. 10 og 16.

Der er stadig lodder tilbage i vores lotteri med præmier for 35.000 kr.
•
•

1 Præmien er et forlænget weekendophold i Berlin for 4, værdi 5000,2000 lodder - 163 præmier

Lodderne kan købes hos de unge i 8. klasse, eller på lotteriets website.
Se præmielisten her:
www.labco.dk/aargang1999/lotteri.htm
Vi ses til Høstival 2007.
Program følger senere.

Mange hilsener
fra 8.klasse
www.labco.dk/aargang1999/lotteri.htm

Mærk høstivallens sus, når høsten er i hus.

