Fredagsbrev
Århus Friskole d. 09. marts 2009
Efterlysning:

Vi er ved at fortvivle over alle de lus!

efter den forrygende fastelavnsfest
mangler jeg et sort nodestativ med navn
og en sort Nike kasket.
venlig hilsen,
Henrik Christiansen
Søskrænten 93
8260 Viby J
tlf. 8628 4135
mob. 5198 8863

Allerførst: Tro ikke at lus kun går i beskidt
hår! De elsker rent hår.
Og vi tror at det snart må blive nødvendigt, at
alle børn bliver kigget efter på en gang, og
alle dem med lus vil blive sendt hjem til
behandling.
Men det kræver mange frivillige hænder, så
hvis nogen vil være med til at hjælpe med
tjansen, så ring til Anne på tlf: 21854833, så
kan vi aftale nogle dage, hvor vi undersøger
alle børn på skolen.
Hilsen SFO

Trommeelever
Jeg har to trommeelever mandag sidst på
eftermiddagen. Jeg har plads
til to mere - sms eller ring til mig, hvis du er
interesseret
- det koster 50 kr per gang= 1/2 time og det
foregår som sagt mandag eftermiddag.
Venlig hilsen Mads Muurholm (gammel elev,
spiller trommer i Happyhed/
Alikalikazoo bl.a.)
Tlf – 22263306
Som flere af jer ved underviser jeg hos FOF
og der er en enkelt plads ledig lørdag den 14
marts i følgende:

Tasker og bælter af pullrings.
7 lektioner (1 mødegang) - 320,- kr
At arbejde med pullrings kræver ingen
særlige værktøjer - men med en hæklenål, lidt
garn og en fladtang er du godt på vej. Saml en
masse ens pullrings fra dåsesodavand eller øl og fremstil din helt personlige taske eller et
anderledes sejt bælte.

Hold 3277, lørdag 14/3 kl. 9.00-15.25,
Seedorffsstr. 7, underviser Lissa Bager
Laursen. Tilmelding fof 86122955
Lissa SFO

Nye elever:
Liv Falk Gundelach er startet i 3. klasse
Cecilie Falk Gundelach er startet i 7. klasse
Adressen er: Præstbrovej 14A, Herskind,
8464 Galten – tlf.86172806
Forældre: Hanne Falk – 30112260 –
hanne.falk@yahoo.com, Louis Gundelach –
28188825 – louisgundelach@yahoo.com.
Se også nyheder på: www.aarhusfriskole.dk

