Fredagsbrev
Århus Friskole d.18. januar 2008
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)

Fastelavns-tillæg
Hej alle sammen.
Så er det tid til fastelavnsfest! Vores
tema er Hawaii.
Dermed vil 7. klasse gerne invitere jer
til vores fastelavnsfest lørdag d. 2.
februar. Vi fyrer den af fra klokken
13:00 til 22:00. Det vil glæde os hvis i
vil komme og høre den total fede
musik, smage lækker mad, eller bare
spille i geek zone. Her kan man spille
CounterStrike, eller på playstation 2
kan man også spille fede spil. Dette år
er der Sing star, hvor den der får den
højeste score vinder en lidt brugt guitar.
Du kan også prøve lykken i
lykkehjulet, hvor du kan vinde masser
af flotte præmier. Det kunne jo også
være at i kunne finde nogle gode lopper
på loppemarkedet, eller tage dine børn
med ned i vores slikbutik. .
Du kan også få kaffe og kage og te. Der
er også mulighed for at jamme hvis
man lyster. Vil man slappe af i
oldebaren er der også mulighed for det.
Det ville være fedt hvis i gad at komme
udklædt.
Kom og støt et godt formål.
Mange kærlige hilsner fra 7. Kl!

KØBES
Ski
Vil gerne købe brugt drenge ski tøj,
google og ski, skistøvler til størrelse
150 (kan vare lidt store).
Hilsen Hanna
60889044

KLAVERUNDERVISNING

Er der mon nogen på skolen som vil
øve klaver med Matilde i bhkl. efter
skoletid? Evt. en ældre elev.
Mvh
Dorte 6170 9493
dorte@5xhansen.dk

Birk fra børnehaveklassen er flyttet til
en ny adresse: Hejredalvej 1, 8220
Brabrand.

Vi har en del børn, der gerne vil
strikke og hækle, men vi mangler
hæklenåle og strikkepinde.
Så hvis du har nogle garnrester,
strikkepinde eller hæklenåle
liggende, som du ikke bruger, så vil
vi meget gerne modtage dette.

Hilsen SFO

