Fredagsbrev
Århus Friskole d. 30. oktober 2009

Sikker skolevej på Søholmvej ...
...kommer på programmet til borgermødet
med Nicolai Wammen den 3. november på
Sognegården her i Stavtrup.
Mød op og støt vores ønske om at få en sikker
Søholmvej til vores børn.
Vel mødt siger Sanne W. Mor til Celia i 1.
klasse

Indsamler for Dansk
Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælp samler ind næste
søndag - om godt en uge. I Stautrup er det
som sædvanlig Poul Haarder, der er
koordinator. Mail ham på poulhaarder@sol.dk
eller meld dig til på www.flygtning.dk.
Som indsamler søndag den 8 november får du
typisk 1000 kroner i indsamlingsbøssen. For
de penge kan Dansk Flygtningehjælp udlevere
såsæd og redskaber til 10 kvinder, så de kan
dyrke jorden og forsørge deres familier.

Det er en oplevelse at være indsamler - og
som regel en meget positiv en af slagsen
VH Asger

Kære forældre til fritterbørn!
Mandag den 30. november skal alle
personaler fra skolen holde temadag. Derfor
har vi brug for 5 friske forældre, som skal
passe fritterbørnene fra kl. 12-16.30.
Mange venlige hilsner fra fritteren
Kontakt Anne. TAK.

FILMKLUB FOR LILLEGUL
Vi inviterer hermed alle fra lillegul til
berigende filmforestilling
d. 4.nov. kl. 16-ca. 17.30.
Det foregår på skolen i rød gruppe
fælleslokale.
Der bliver poppet popcorn til alle
deltagerne.
Det koster en sølle pris á 10 kr. pr. barn.

EFTERLYSNING
Jeg mangler min orange jakke, som er
forsvundet torsdag den 28. oktober. Mine
nøgler, min mobil og ikke mindst min pung
var deri.
Alexander 7. klasse
Trøje – grå polo med V-hals og lange ærmer.
Simon 7. klasse

Kærlig hilsen Jon, Sanne, Jannik og Lisa

Kostplan 2. til 6. november 2009:
Mandag Curry, ris, specialitet.
Tirsdag
Suppe, brød.
Onsdag Vegetarisk ret med pasta i pestomarinade, hjemmebagt brød.
Torsdag Frokostret med pålæg, frugt, rugbrød.
Fredag
Fredagsmad: Meget frugt, lidt pålæg, hjemmebagt brød.

Kostplan for den uge, der slutter idag:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Fredag

dansk gryderet med kylling, grøntsager og ris
kartoffelsuppe med mange urter, bacon og hjemmebagt brød
råkostsalat af hvidkål, gulerødder, vindruer og ananas samt appelsinsaft plus varm
rest af gryderet, nu med små faste kartofler.
shawarma - såkaldt rullekebab - stort arabisk fladbrød rullet og foldet med krydret
kød, snittet salat, agurk, tomat, majs, feta og oliven samt hjemmelavet dressing af
youhurt, ymer og ketchup.
fredagsmad: megen frugt: æble, pære, banan, appelsin, mandarin, druer,
ananasskiver samt måske melonskiver. Hertil serveres brød samt et meget sparsomt
udbud af pålæg, som for eksempel: varm leverpostej, spegepølse, ost, kylling, kalkun
mv.

At gå på Århus Friskole er ikke noget der lige stopper fra den ene dag til den anden - heldigvis.

Rigtig mange af de elever som gik ud sidste år er på efterskole og den er sikker som ammen i kirken
– når der er forlænget weekend på en efterskole et sted har vi gæster til middag om mandagen 
Det glæder ikke kun os på lærerværelset – se lige et par glade lege-lillebrødre som opdagede at
lege-storebrødrene var på visit. Læs om Lege-søskende ordningen i Pædagogisk Rapport 2009 på
side 23 og om Pigeposen side 14
http://www.aarhusfriskole.dk/typo3/fileadmin/pdf/paedagogiskrapport2009.pdf

Læs også om vores dejlige SFO på …http://www.aarhusfriskole.dk/typo3/index.php?id=63

På ÅF’s hjemmeside kan man flere steder læse om, hvordan vi griber arbejdet med undervisningen
an. Her ses 9. klasse en kold, men solrig morgen i Århus Midtby på jagt efter løsningen på
mordgåden HIKUIN BLODHÆVN. Teknikken drillede lidt, men meningen med aktivt at opleve
Vikingetiden via mobiltelefon og Svend Åge Madsens hørespil i ørerne er ikke til at tage fejl af.
Læs om HIKUIN’s BLODHÆVN her… og prøv det selv!
http://www.visitaarhus.com/danmark/da-dk/menu/turist/hvad-sker-der/hikuin/hikuin.htm
Læs bl.a. på hvordan vi griber undervisning og faglighed an…
http://www.aarhusfriskole.dk/typo3/index.php?id=64

Lille hilsen fra Jonas i 3. klasse. Vi mangler nogle håndboldspillere til drengeholdet årgang
1999/2000. Det er tirsdage og torsdage i Højvangskolens hal…
http://www.stautruphaandbold.dk/page.php?7

Og så lige….
God fornøjelse med arbjedsweekenden i morgen og overmorgen. Tak til de mange
forældre som har meldt tilbage til deres bestyrelsesrepræsentant.
(Svend siger ”Hvis der nogle af deltagerne som har lange stiger, må de gerne tage
dem med – også gerne gamle pensler og arbejdshandsker. Små spande til maling og
tagrende-skidt, samt haveredskaber).
Også tak til de forældre som er ved at melde positivt tilbage omkring forældrevikardagen d. 17/11 (kontakt dit barns klasselærer).
God weekend.

