Fredagsbrev
Århus Friskole d. 06. februar 2009
Børnesår
Nogle børn fra rød gruppe har haft børnesår tjek venligst dit barn.
Hej fra Ole

Indsamling af lopper til
Århus Friskole
i Stautrup søndag d. 15.
Februar fra kl. 10
Sæt blot lopperne ved fortovet,
gerne med en seddel ”Lopper”
Vi skal igen i år have samlet en masse gode
gedigne lopper sammen som vi kan sælge
ved Fastelavnsfesten d. 21. februar på Århus
Friskole. Overskuddet fra loppesalget går til
vores klasserejse i 8. kl. i foråret 2010.
Har I lopper, I gerne vil have afhentet en
anden dag, så skal I blot kontakte os.
Ring gerne til en af disse forældre:
Tom – 40 800 855, Jørgen – 2255 8136 ,
Karin – 2840 6607, Gunner – 2840 2956
Der vil også være mulighed for at aflevere
lopper på Friskolen fredag d. 20. februar om
eftermiddagen og lørdag d. 21 om
formiddagen.
Desværre kan vi ikke modtage hårde
hvidevarer.

Med venlig hilsen, 7. klasse

Velkommen til
Fastelavnsfesten lørdag 21.
februar.
Allerede nu kan vi afsløre at
musikprogrammet for salen
bliver helt overdådigt!! Se
bare her:
12.00:
12.20:
12.40:
12.50:
13.00:
13.15:
13.50:
14.45:
15.00:
15.15:
15.35:
16.00:
16.30:
17.00:
17:30
18:15
19:00
20:00
21:00
22:00

7. klasse åbner med samba
Lillegul
2. klasse
3. klasse
4. klasse
Tøndeslagning!
Mek’s børneshow
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Bigband
Lærerband

Alikalikazoo
Tilde Winther
Elefantastic
Thomas H og Mek
Flødeklinikken
tak for i aften

ET PAR REGLER:
RYGNING
Vi ser for tiden mange børn nede i skoven,
som ryger i frikvartererne. (Børn fra 7.-9.kl.)
Det er naturligvis ikke tilladt for børnene at
ryge på skolens område, men det kan være
vanskeligt for os at opdage/holde styr på, hvor
jeres børn ryger uden for skolen –
skoven/Rema osv.
Vi har besluttet at maile hjem til jer, hvis vi
opdager, at jeres børn er mellem rygerne i
skoven.
Tag derefter selv en snak med jeres børn.

COMPUTERRUM
Computerrummet er et rum til undervisning.
Computerrummet er derfor ikke åbent i
frikvartererne.
Ej heller er de bærbare Macs til brug i andre
situationer end i undervisningen.

MOBILTELEFONER
Mobiltelefoner er velkomne – bare ikke i
timerne, hvor de skal være slukket.
Hanne

