Fredagsbrev
Århus Friskole d.11. januar 2008
BLÅ GRUPPE

STORT TRYLLESHOW PÅ TORSDAG

Vi holder fælles forældremøde mandag d. 141 på skolen kl. 19- 21.30

Familien Verdoner var så heldige at vinde et
trylleshow med tryllekunstneren Pegani i 8.
klasses Høstivallotteri.
Familien har været så venlige at ”donere”
showet til skolen.
Showet vises torsdag d. 17. januar kl.12.30.

Dagsorden:
19- 19.45: Fælles:
1. Emnet om 2. Verdenskrig
2. Virksomhedsbesøg og praktik
3. Klasselejr i uge 20
4. Hjemmesko
5. Er der nyt fra bestyrelsen?
20- 21. 30: Klassemøder.
Dagsorden udsendes af klasselæreren.
Vi ses!
Hilsen fra praktikanter og lærere i Blå

Forældrevikarer søges til d. 25.
januar i SFO, da personalet skal på
lærer weekend.
Æggebakker modtages med glæde af
Anne i SFO.
Lejlighed på 50 m2 med skråvægge,
køkken, badeværelse, ét værelse + stue
udlejes.
Henvendelse Anne SFO
86284833
26704833 eller 26714833

TAK FOR FORÆLDREINDSAT TIL JUL
Der var mange forældre, som gav et nap med
til juleværkstederne.
Det var dejligt, at I gad.
Hanne
OPRYDNING OG RENGØRING – NY
INDSATS
Som så mange andre har vi lavet et
skolenytårsforsæt.
Vi vil højne rengørings- og
oprydningsstandarden på skolen.
Det gør vi på flere måder:
Fra 1. februar har vi hyret en professionel
rengøringsdame.
(Det kræver mere oprydning, opstoling osv)
Vi har indført fælles ekstraoprydning om
mandagen for alle klasser.
Vi snakker med børnene om oprydningen, når
skoledagen slutter og om, hvordan man
rydder op, hvis man er her til senere på dagen.
(Dette gælder fortrinsvis de større børn.)
Blå Gruppe har indført hjemmeskoordning.
Vil I snakke med jeres børn om disse nye
tiltag og bakke op?
Snakken kunne fx gå på:

Oprydning efter skoletid, oprydning efter sig
selv, ingen mad på gulvet, ingen mad og
toiletruller i wc kummen!! osv.
Godt nytår
Hanne

7. kl. afholder Fastelavnsfest
d. 2. februar 2008
7. klasse afholder
Fastelavnsfest
og vi skal igen i år have
samlet en masse gode lopper.
Har I eller kender I nogen der
har nogle gode sager, vil 7.
klasse meget gerne høre fra
jer. Desværre kan vi ikke
modtage hårde hvidevarer.
Ring til:
Steen (Jakob) – 26463403
Gunner ( Phillip) – 86280927
Asbjørn (Troels) – 86281340
Arne (Lasse) – 23369971
Der vil også være mulighed
for at aflevere lopper på
skolen i salen fra fredag d. 25.
januar.
(Vi samler ind i Stautrup
søndag d. 27. januar fra kl. 10)

Der er generalforsamling den 23.
april kl. 19.00.
Føj venligst til kalender

