Fredagsbrev
Århus Friskole d. 8. januar 2010

Velkommen tilbage i skole!
Så kom vi i gang igen.
Mandag mødte alle børn og voksne ind til en dejlig sne-fyldt dag med
kammeraterne på Århus Friskole.
Vi mødtes i salen kl. 9.15 til fælleshygge og velkomst. Dejligt at se jer alle
sammen igen 

Sne-melding fra SFO’en.
Dem der har en kælk må meget gerne få den med i skole! Alt er udsolgt….
så vi kan ikke få fat i nogle.
…og husk varmt kælketøj:
(Hue, vanter, halstørklæde og flyverdragt og varme støvler).
Hilsen SFO

Ang. Skolepengestigning.
Som skrevet i de 2 sidste
fredagsbreve er der pr. 1/1 2010
sket en skolepengestigning på 200
kr. Vi har ikke kunnet nå at få
skolepengestigningen klar på
PBS-indbetalingerne, så det
manglende beløb fra januar mdr.
vil komme på februarindbetalingen.

Fastelavnsfest d. 27/2 2010
Vi nærmer os den store fede dejlige fastelavnsfest. Musiklærerne beretter
om klasser, som nærmer sig musikalsk topform og 7. Klasses forældre,
børn og lærere er i fuld vigør her op mod vinterens store fest.
Husk at det er en skoledag (mødepligt).

Klaver gives væk.
Hornung og Møller årgang 1902
Pænt, tungt, overdæmpet, holder stemningen.
Afhent det før skolen!

Henrik Christiansen
Søskrænten 93, 8260 Viby J
Tlf. 8628 4135 og mob. 5198 8863

Venlig hilsen,

Hej Alle Friskolemennesker.
Vi har lige fået søn nummer 2, og det er jo dejligt. Men det betyder også, at vi er ved at vokse ud af
vores 2-værelses lejlighed. Hvis nogen kender nogen/noget til en større lejlighed eller et hus, vi kan
leje, vil vi meget gerne høre om det..
Med Venlig Hilsen
Oscar, Bjørn, Bibi og Sprogø

BLÅ GRUPPE:
Fredag d. 15- 1 skal alle lærere i Blå være eksamensteam i Ålborg for Hanne Larsen, som skal til
coacheksamen. Derfor har alle 3 klasser vikarer.
I første lektion har de hver især klassens time med deres vikar, og i formiddagstimen skal hele
gruppen se en inspirerende tegnefilm.
FORÆLDREMØDE FOR HELE BLÅ MANDAG d. 18- 1 kl. 19- 21. 30:
FAGLÆRERRUNDE:
Alle klasser får besøg af deres faglærere: Johan, Maria, Jeppe, Tine og Anette, tidsplanen mailes ud
til klasserne.
Og så kan vi fortælle, at vi er kommet rigtig godt i gang med vores animationsprojekt!
Vi satser stadigvæk på FYRAFTENSPREMIERE TORSDAG d. 11- 2 kl. 17
Hilsen Blås lærere

(Dit barn)

HVASKAVIHAIDA?
(Lars M.)
IDASKAVIHA!:
.......... OG ...... MED..............SAMT,
OG SOM TILBEHØR FÅR I ............
MED TILHØRENDE............ OG...... !
(Dit barn)
"Hvad sagde du egentligt?
(Lars M)
IDASKAVIHA:
...........OG......MED...................SAMT,
OG SOM TILBEHØR FÅR I .................
MED TILHØRENDE................OG....... !
(Dit barn)
"Hvaffor noget"?
(Lars M)
"............øøøhhhhh: .....: "RISENGRØD"!

Kære Forældre.
Jeres børn har vanskeligt ved at forstå
fælles beskeder! Således må jeg dagligt gentage, hvad dagens ret er. Jeg
tror, at jeg dagligt må præsentere retten ca. 100 gange.

Lidt træning derhjemme i forståelse af
fælles beskeder ville gøre mit daglige
arbejde SÅ meget nemmere! Træningen
måtte gerne fortsætte helt op, til og med
niende klasse. Ingen nævnt - ingen
glemt!

Madplan for mandag 11.01.10 til 15.01.10:
mandag:
Risengrød.
(endnu engang har vi brugt for mange penge
i sidste uge. Risengrød er en god og elsket
sparegrød i et trængt budget)!
tirsdag:
Thailandsk kyllingesuppe med youmse numse!
(med kærlig hilsen til Sigurd) (Incl. ris og brød).
Sigurd var vores elskede afdøde pedel- og sfoansatte for nogle år siden. Han kom engang med en
suppe til vores julefrokost, som slog benene væk
under os på grund af dens gode velsmag.
Velsmagen skyldtes blended dåsefersken, fløde,
fisk, lime, alm. suppeurter, en ordentlig bouillon
, soya, thailandsk fiskesovs, kokosmælk, tørrede
citronblade og meget, meget mere.
(heriblandt en god del hvidvin)!
Jeg har digtet videre (trukket lidt fra - og lagt lidt
til).
Foto vedrørende konkurrence: Thailandsk Prikket Dræberfladfisk

Ugens konkurrence:
HVAD BETYDER YOUMSE NUMSE PÅ DANSK ? –

foodfather@youmail.dk

Hovedpræmien er 1.3 kg syltede JALAPENO PEPPERS I VACUMPACK!
UGENS SVARMULIGHEDER:
A THAILANDSK LODRETSTÅENDE PRIKKET DRÆBERFLADFISK.
B ONDSKABSFULD CHILIDRÆBERFISK.
C SMÅ STRIMLER AF KYLLINGEBRYSTFILETER.
.

onsdag:
Rugbrødsdag.
med 6 forskellige indslag af kød,
fisk, frugt, grøntsager, ost samt 1 hjemmelavet specialitet!
torsdag:
SHAWARMA.
stærkt krydret oksekød (oregano, jalapenopeppers, sort peberpulver, sød paprika, hvidløg og salt)
den lyserøde sovs (husk min konto i Den Danske Bank, Kridthøj Torv)!
Fyld:
iceberg
agurk
tomat
strimler af rød peberfrugt
majs
oliven
fetaost
arabiske fladbrød fra ALI'S BAGERI I ODENSE!
fredag:
FREDAGSMAD.
Frugthelvede med mindst 3 slags forskellige frugter!
Rester fra igår.
Rugbrød samt hjemmebagt brød direkte fra ovnen.
En lille smule pålæg.
God week-end.
Lars M.

