Fredagsbrev
Århus Friskole d. 14. september 2007
Støttefest på Århus Friskole
lørdag d. 3 november for
Baguncaco
- med deltagelse af repræsentanter for
Baguncaco.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og mød op til
en uforglemmelig aften.
Tag hele familen med og få en kulturel oplevelse
i særklasse.
Møde for alle interesserede Bagunvenner
søndag d. 23 september kl. 16 på Friskolen.
Her skal vi lave program for besøget fra
Baguncaco og finde ud af, hvordan vi
indkvarterer dem - det bliver sjovt ! VH Asger
Bagunstøttekonto: Sydbank 7120

1039865

Kattekilling søger nyt hjem

Sød og dejlig killing med perserblod i årerne
er klar til afhentning.
Kontakt Tine på tlf. 86101761

Ekstra i rød

I næste uge er der ingen ekstra i rød, fordi jeg
er på Blå lejr.
Vh Ingrid

Madpakker i næste uge

Da Lars er med på Gul lejr fra tirsdag til
fredag er der ingen mad på skolen i disse
dage.
Alle skal derfor selv have madpakker med
tirsdag-onsdag-torsdag og fredag.

Kære forældre

Husk at skrive navn i jeres børns tøj og andre
ting, som I sender med dem på lejr. Vi har alt
for meget glemt tøj uden navn i.
Husk også at tjekke jeres børn grundigt for
lus før I sender dem på lejr. Der har været alt
for mange lusebørn på lejr de sidste par
gange.
Venlig hilsen Eva SFO

Links til billeder:

Lilleskolefestival 2007 :
http://www.aarhusfriskole.dk/projekter/Lilleskolefestival2007/Lilleskolefesti
val2007.html

festugeoptog 2007 :

http://www.aarhusfriskole.dk/projekter/festugeoptog2007/festugeoptog200
7.html

Hej fra Ole

Ændret skema i Rød Gruppe i næste
uge.

I næste uge er vi alene på skolen, da alle
andre skal på lejr, og derfor ændrer vi
skemaerne for 5., 6. og 7. klasse. Børnene har
fået skemaerne med hjem fredag!
Alle klaser vil få musik onsdag, og fag som
dansk, matematik og engelsk er også på
skemaet. Men derudover skal vi have en
masse timer på tværs af klasserne, hvor vi ser
film, leger stratego og kommer hinanden ved!
Husk idrætstøj mandag. Og HUSK; HUSK:
MADPAKKE tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag, for Lars er også på lejr.
Skolen lukker og låses kl. 14.00 onsdag og
torsdag og kl. 12.00 fredag.
Mange hilsner fra Ole, Tine og Gitte

