Fredagsbrev
Århus Friskole d. 21. maj 2010

Lillegul holder gruppelejr på skolen

Læs i denne uge om…







Rød gruppe arbejder med projekt ”Grøn Skole”
EBD-forældregruppe.
Endnu et pip fra forårets 8. klassestur.
Kommende uger.
Madplanen
…og selvfølgelig lidt om lejr.

Forårets lejrskoler
På dette tidspunkt er der som regel dømt lejr på Århus Friskole.
Lillegul har skiftet dagens almindelige indhold ud, men holdt fast i
rammerne – skolen. Onsdag til fredag er skolen omdannet til lejrskole for
børnehaveklassen og 1. klasse.
2. og 3. klasse er i Mols Bjerge på Djursland, mens 4. klasse er på ø-lejr på
Fanø.

I
I kommende uge er det så rød
gruppe som drager ud i verdenen.
5. klasse tager til Lolland Falster,
6. klasse til Sønderborg og endelig
7. klasse på Sambaoptogs-lejrskole
i Ålestrup. 7. klasse underviser beboerne på Institutionen Rosengaarden i Samba, for onsdag aften at gå
Sambaoptog sammen med dem gennem Ålestrup by.
8. klasse har været på en stor lejr her i foråret (Namibia) og 9. klasse som
har fokus rettet mod Afgangsprøverne har været på regnelejr og skal
sammen med klassen og skolens Big Band på Lilleskolefestival (lejr) i uge
25

Projekt Grøn skole.
På skolen har vi besluttet at
arbejde hen imod at blive mere
grøn i betrækket. I denne uge har
Rød gruppen vist første skridt på
vejen ved at dels arbejde med
Grønne muligheder og dels at lave
klasseaviser, som formidler deres
viden til resten af skolen.
Clara 7. klasse: ”Vi har arbejdet med mange forskellige ting i forhold til
vores avis. Nogle har skrevet om affaldssortering og grønne tiltag på
skolen. I min gruppe har vi skrevet om genbrugstøj og været nede i byen
og besøge en genbrugsbutik. Når man køber genbrugstøj sparer man både
penge og forbedrer miljøet fordi der ikke skal produceres og ikke mindst
transporteres tøj fra fx Kina til Danmark.”

EDB – kyndige forældre efterlyses.
Til august 2010 skal alle elever fra 5. til og med 9. klasse have deres egne
bærbare computere med i skole hver dag. Det betyder at der er små 100
bærbare computere som skal på netværket og som skal kunne finde
printere etc.
Allerede nu har vore to edb-eksperter Ole og Sprogø travlt med at få løst
forskellige opsætnings-udfordringer og det kunne være dejligt at kunne
aflaste dem lidt.
Vi efterlyser derfor edb kyndige forældre, som kunne tænke sig at lægge
deres ”skolearbejde” i et arbejdende edb-udvalg som eks havde træffetid
hver anden mandag kl. 14.00 – 15.00. Hver edb-forælder kunne have 5
vagter i løbet af et år, hvilket så kunne gøre det ud for ens
forældrearbejdsdagsforpligtelser.
Skriv venligst på skoleleder@aarhus-friskole.dk hvis du vil deltage i denne
arbejdsgruppe. På forhånd tak!

Kommende uger:
Uge 21

Fri mandag – 2.pinsedag.
Lejrskole for rød gruppe.
Forældre-rengøring (lørdag d. 29/5) 1. klasses forældre.

Uge 22. Mundtlige afgangsprøver for 9. klasse starter.
Mandag er det Dansk og fredag står der tysk på menuen.
Forældremøde i 4. klasse d. 1/6
Frist for Sommer-SFO tilmelding og friplads-tilskud d. 4/6
Uge 23

Fysikafgangsprøve fredag.

Uge 24

Forældre-rengøring (lørdag d. 19/6) Børnehaveklasses forældre.
Engelskafgangsprøve onsdag.

Uge 25

Lilleskolefestival for 9. Klasse + Big Band (mandag – onsdag).
Sidste skoledag fredag.

Trommesæt købes! Henv. 29 80 12 12
Endnu et 8. klasses Namibia-pip.
Billeder fra farmen
I den blå trøje i midten leder på farmen og
bedstefar til Marta (til højre i den gule trøje) GT
skolens korleder.
Hytter på farmen hvor de sov og lavede mad.

Og så en lille rettelse fra sidste uge:
I sidste uge skrev jeg at farmen lå i Oshikiko det er en fejl den nærmeste landsby hedder Lihanguti mens
den nærmeste by hedder Oshikuku – Hilsen Simon K 8. klasse

Næste uges madplan (Tirsdag 25-05 til og med fre 28-05):
Tirsdag:
Tomatsuppe med urter, fuldkornspasta samt hjemmebagt brød.
Onsdag:
Rugbrødsdag fiskefriks, kødfriks, stegt
torskerogn mv.
Torsdag:
Tag selv salat samt små nye krydrede
bagte kartofler samt hjemmebagt
brød.
Fredag:
Koldskål.
Denne dag er vejret fantastiskt. I morges
da vi stod op, var temperaturen
allerede 18 gr. Celcius, og siden da har
solen skinnet fra en skyfri himmel.
Klokken 11.30 er temperaturen 24 grader
og koldskålen er 4 grader. Skolen
emmer af forår og åbne døre. Vi øver os
alle i det faktum, at der faktisk kun
er 4 uger til sommerferien. Det er
underligt. For knap 2 uger siden havde vi
den værste 'efterårs week-end' i mands
minde!
God lejr til Rød gruppe og velkommen
tilbage til Blå gruppe.
Blå gruppe er ugens madhold.

Nyd lige dette KEBABSPYD lavet af
tyrkisk slik. Sådan noget skal
vi have i næste uge!

______________________________________________________
Bestyrelseskontaktpersoner i de enkelte klasser: (For kommende skoleår)
Berit
Mette
Anders
Sanna

9.
8.
7.
6.

Claus
5.
Kristian 4.
Malou
3.

Sanne 2.
Rikke 1.
Svend 0.
….bemærk klassenummer 2010/2011

