Fredagsbrev
Århus Friskole d. 05. oktober 2007

Cuba kalder

Århus Friskoles Venner planlægger en
rejse til Cuba for at opleve øen som skolens
8. klasser har besøgt flere gange.
Ok - vi vil også gerne komme medens den
gamle stadig er i live !
Formål
At opleve en god bid af Cuba i
godt selskab og uden stress.
Tidspunkt d.14.3-28.3 2008 hvilket
inkluderer påsken 2008.
Mulighed for individuel
forlængelse at turen undersøges
individuelt
Prisniveau 13-15.000 kr. pr. person. Dertil
kommer individuelle udgifter til
vaccinationer, rejseforsikringer
og ”det løse”.
Tur og pris omfatter: Fly
Billund - Cuba retur.
Overnatning på hotel eller
privat. Fælles transport mellem
Havanna og Holguin.
Turplan
Dag 1
Fælles med fly: BillundHavanna
overnatning hotel i Havana
Dag 2, 3, 4. Opleve Havanna
overnatning hotel i Havana
Dag 5
Med tog/bus til Trinidad (ca.
400 km)
overnatning i Trinidad
Dag 6,7.
Opleve Trinidad
overnatning i Trinidad
Dag 8
Med indenrigsfly/bus fra Santa
Clara (Ca.100 km fra Trinidad) til
Santiago de Cuba (400km
luftlinie)
overnatning i S. de Cuba
Dag 9.10,11. Opleve Santiago de Cuba og
omegn
overnatning i Santiago de Cuba

Dag 12
Reservedag til uforudset.
Dag 13
Santiago de Cuba – Holguin
(ca.150km) overnatning hotel i Holguin
Dag 14
Fælles fra lufthavnen Holguin
retur til Billund
Deltagelse Turen er åben for interesserede
med forbindelse til friskolen.
Tilmelding kan ske frem til
foreningens generalforsamling d. 23.okt. -07,
og rettes til til foreningens
formand pr. brev, mail eller telefon.
Erling Kjær, Lemmingvej 101,
8361 Hasselager,
erlingkjaer@aarhusmail.dk - tlf.
23983788.
Alle tilmeldte bliver indkaldt til
et forberedende møde kort efter d. 23.10.
Rejseudvalget
Erik, Erling, Ivalo,
Leif, Niels.

Kom til pædagogisk aften på
skolen.torsdag d.25-10 kl.19.00.

Foredrag af Lars von der Lieth, der er den
førende specialist i adoptivbørns tidlige
prægning og hvilke betydning det har for
deres senere udvikling i skolen.
Der bliver en times foredrag og efter pausen
diskussion og spørgsmål. Vi håber på stor
tilslutning, da det er interessant for os alle.
Meld gerne til SFO om I kommer, så vi kan
danne os et overblik. Kaffe,kage,øl og vand
kan købes.
Vel mødt!
Hilsen SFO, Anne Cordero

BIGBAND AFLYST

Bigband er desværre aflyst i dag, fredag d. 5.
oktober, pga. 9.kl. generalprøve til deres
Brasilshow – som i øvrigt vises ONSDAG d.
10. kl 10 for skolens elever, og FREDAG d.
12. kl. 19 for forældre og interesserede.

MORGENDANS ruller igen – extreme
action alle fredag morgener kl. 8.00!
KH Maria, Freja 8. kl. mfl.

BRASILIENTUR-SHOW

9. klasse viser deres Brasilientur-SHOW på
skolen, for elever og lærere onsdag kl 10.05
og igen for gæster, venner og familier fredag
aften kl. 19.00 .. Kom glad - det er godt og
gratis...
vh. 9. klasse

