Fredagsbrev
Århus Friskole d. 19. marts 2010
HURRA for 4. klasses piger,
de vandt- igen- sølv til
pigefodboldturneringen!!!

Gratis debataften på for forældre på
Århus Friskole torsdag den 8. april
2010 kl. 19.00.
Tema: Hjælp, vi har en teenager i
huset

RETTELSE

Læs mere på vedlagte fil

"Produktionsskolen fra Hørning kom 50
mand høj og spillede musical for 4 – 9
klasse. ",

20100315124336097
.pdf

I Fredagsbrevet fremgik det at:

MEN vi var 22 musikelever, 11
teaterelever samt tre lærere, ialt 36, fra
ÅRHUS Produktionsskole!
MVH Joakim Øster, Århus
Produktionsskole :-)

INFORMATION FRA SFO

Frem til sommerferien har vi besluttet, at
Charlotte er i Lille Gul fra kl. 14-16.30, da
Anders skal på orlov, og vi har vikar på.
Fra på onsdag må Lille Gul i frittertiden
spille Nintendo hver onsdag fra 12 og
frem til samling. Men kun frem til 1. maj,
da vi skal være mere udendørs. KUN i
frittertiden og IKKE i skoletiden.
Hilsen SFO

FUN Camp – et tilbud til elever i
5-7 klasse i sommerferien.
Se mere på Fun Camps
hjemmeside www.funcamp.dk

Næste uges madplan: 22.03.10 til 26.03.10.
mandag:
KARTOFFELOMELET MED SALAT. (TA' SELV SALAT).
(Det enkelte barn kan selv vælge, hvorledes det sammen sætter sin ret på sin tallerken). Dertil serveres
rugbrød, spegepølse og ost.
tirsdag:
Sylvester Bajda Østergaard Pedersen, (7. klasse), aftvang
mig det løfte, at jeg ikke måtte servere:
PASTA MED KØDSOVS, PARMASAN OG CIABATTAVIERKANTENSTÜCKEN,
førend han vendte hjem fra hans hårde praktikophold ude i samfundet. Jeg overholder herved mit løfte. Sylvester og de andre rødder og sylfider har været væk
fra FRISKOLEN i en HEL uge, derfor skal der kræses omkring dem!
onsdag:
ROUTE 66.
66 fiskefrikadeller, 66 græske kalkunfrikadeller, 66 x 2/3 kogte æg (44 æg) og meget, meget mere at lægge på brød (Hercules Rugbrød), som 66 kan divideres med!
Hvorfor? Fordi vi serverer mad på 22 borde..............regn den selv ud hvis du kan?
torsdag:
UNGARSK ZIGEUNERSUPPE.
Suppen er kogt på en samling gamle Rhapsodier tilsat 2 gamle violiner, 1 kontrabas
og et hakkebrædt! Jeg bruger selvfølgelig her ud over en lang række krydderier, som
jeg håber er kendte dernede på den ungarske pusta: spidskommen, sød paprika, chili,
hel sort peber samt de kendte suppeurter. Synligt i suppen er kartofler, gulerødder, porrer, rød peber tern og tomat i rå mængder! Børnene får hertil hjemmebagt brød.
Mange er begejstrede for 1 skefuld creme fraiche placeret midt i denne suppe. Dette
er en kæmpe misforståelse. Man skal ikke tilføre 'SYRLIG SMAG TIL SYRLIG SUPPE'. Derfor vil jeg idag for første gang ledsage denne suppe med FLØDESKUM!
Fredag:
TØM KØLESKABET + RÅ MÆNGDER AF FRUGT SAMT EN LILLE SMULE BRØD
OG PÅLÆG. (Sidste skoledag før en ferie).
Hermed følger der en officiel undskyldning til Rød gruppe, der netop har været på
praktikophold ude i samfundet, for den madplan vi fulgte da I var væk: Fiskefrikadeller,
pizza, lasagne og meget, meget mere". Det var rene BLOCKBUSTER retter for børn!
Undskyld, undskyld, undskyld! - Jeg vidste ikke, at I var fraværende!
Jeres lærere havde
glemt at fortælle mig, at I var i praktik!

