Fredagsbrev
Århus Friskole d.01. februar 2008
Mathias søger nye udfordringer – desværre
Mathias, som i øjeblikket er på orlov, har
valgt at opsige sin stilling på Århus Friskole.
Mathias er lige nu ansat på Kalø Vig skolen
og forventer at kunne fortsætte der.
Merete er orlovsvikar for Mathias, men skal
næste skoleår læse en kandidatuddannelse, så
Merete bliver her ikke.
I stedet har vi besluttet, at Tine, som til
sommer ”afgiver” sin 7. klasse, tager
kommende 4. klasse og følger med dem op i
Rød.
Hvordan den videre lærerfordeling ser ud
næste skoleår afgøres i april måned, når
nyansættelserne er faldet på plads.
Jeg skulle hilse mange gange fra Mathias.
Han kommer naturligvis ud for at sige farvel.
Hanne
”RIGTIGE VOKSNE KLÆDER SIG
OGSÅ UD TIL FASTELAVN”
Vi har i mange år haft tradition for, at alle
klæder sig ud til Fastelavnsfesten – også de
voksne.
De sidste år er de voksne imidlertid ”faldet
lidt af på den”.
Hermed en opfordring til at mødes på lørdag
iført sit bedste kostume☺
(Det kan jo også bare være jeres gamle hat,
patchworkvesten og solbrillerne fra 80’erne!)
Vel mødt
Hanne ”Sitting Bull”

FASTELAVN
Fastelavnsprogram:
13.00:
13.20:
13.40:
13.50:
14.00:
14.15:
15.00:
15.45:
15.55:
16.10:
16.25:
16.40:
17.00:
17.20:
17.45:
18.15:
19.00
19.30:
20.00:
21.00:
22.00:

7. kl. velkomst
Lillegul
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Tøndeslagning
Mek Pek + Habasutterne
5. kl.
6. kl.
7. kl.
Kåring af bedste
udklædning
8. klasse
9. klasse
Lærerband
Bigband
Jan Daggry
Matas+Westman Rocks
Elefanatic
Slo Down
Flødeklinikken
TAK FOR I AFTEN

Aflevering af børn og børn uden lys
Som en af de forældre, der afleverer barn
fra bilen (og selv mener at overholde
diverse færdselsregler efter bedste evne)
vil jeg gerne efterlyse velvilje for os, der
ikke bor i umiddelbar gå- cykelafstand fra
skolen her om vinteren. At læsse af tager
ikke mange sekunder, når barnet går i 7.
klasse, men i "de unge år" er der mere
udstyr. Så vi venter med sindsro på, at
dem i bilen foran får cykel, barn, tasker,
bamser og diverse læsset af og kysset
farvel og måske givet et ekstra kram.
Sammentalt går der nok ikke mange
afgørende sekunder med at de små får
sagt ordentligt farvel til mor eller far.... ppladsen ser ud til de fleste dage at leve
op til behovet.
Men når man kører fra skolen i de mørke
morgentimer, så er det med sneglefart og
nervøse trækninger, for man støder på
rigtig mange mørklagte børn - både til
fods og på cykel med kurs mod friskolen.
Ikke alle bilister tager hensyn/ ved der er
skolebørn på vejen. Så I forældre til
gående og cyklende børn, vil I ikke nok
tjekke reflekser og cykellygter hos
ungerne. Her når det er mørkt og
regnfuldt kan det alt for let går galt.
Med venlig hilsen Turid Fennefoss,
mor i 7. klasse

EFTERLYSNING
Efterlysning af sølv-grå Gameboy med
sort mønster på. Er ”mistet” i uge 4.
Venlig hilsen Mads, bhkl.

Pokemon-kort
”Gravsten” med et øje i et af hjørnerne,
der er ild, vand, jord, stjerne og græs
bag på kortet (tegn).
Det blev væk tirsdag den 01-01-2008.
Hilsen Jonas 1. klasse

