Fredagsbrev
Århus Friskole d. 18. juni 2010

VM i Sydafrika på ÅF

En god og spændende uge op til ferien!
Læs i denne uge om…
 Ugens madplan
 Informationer omkring nye ringetider.
 Nyt samarbejde mellem SFO og LilleGul.
 Nyt ÅF-tiltag: Fællesskole hver fredag kl. 11.11
 Sidste skoledag d. 25/6 – skolen og SFO lukker kl. 12.00

Bondegårdstur med 2. klasse - Vi prøver igen!!!
Vores bondegårdstur blev aflyst pga. regnvejret i sidste uge.
Vi tager nu af sted torsdag d. 24/6 i stedet.
Husk madpakken og praktisk tøj.
Hilsen Tine & Marianne.
En lille tak og held og lykke på vejen.
Næste fredag siger vi farvel til de søde 9. klasseselever og deres forældre.
Traditionstro er de ansatte blevet inviteret til afslutningsfest, hvilket vi
som altid ser meget frem til.
Men der er flere som forlader skolen næste fredag. Thomas Mikaelsen
som vi har brugt flittigt som underviser, vikar, støttelærer og SFOmedarbejder har valgt at rive teltpælene op og drage til hovedstaden. Vi
siger tak for engagementet Thomas. Ønsk ham god vind.
Oskar, som også er tidligere elev ligesom Thomas, skal også prøve
kræfter med samfundet udenfor friskolen. Også tak for indsatsen til Oskar
og god vind fremover.
(se billede af Thomas på forsiden af dette fredagsbrev)

Alle bøger kom hjem
Husk at aflevere alle skolebøger inden sidste skoledag.
Det gælder også alle små letlæsningsbøger og andre bøger, som du har haft liggende pinligt længe.
Bare kom med dem, så andre kan få glæde af dem …og ikke mindst at vi skal bruge penge på at
købe nye uden grund.

Husk – efter sommerferien skal alle 5. – 9. klasses elever medbringe…
egne bærbare computere.
Der henvises til fredagsbrev d. 13. november 2009, hvor der berettes om elevbærbare beslutningen som altså gælder for kommende skoleår.
Vi ser frem til at komme i gang med arbejdet med at integrere internettet og de
digitale medier endnu mere i vores undervisning.

Vigtigt – NYE RINGETIDER!
Gældende fra skolestart mandag d. 9. august.
De nye ringetider

8.00 - 8.45
8.45 - 9.30
9.30 - 9.45
9.45 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.15
13.15 - 14.00
14.00 - 14.15
14.15 - 15.00

De gamle ringetider

1. lektion
2. lektion
Pause
3. lektion
Pause - flydende
4. lektion
MAD
Pause
5. lektion
6. lektion
Pause
7. lektion

8.00 - 8.30
8.40 - 9.25
9.25 - 9.40
9.40 - 10.25
10.25 - 10.45
10.45 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.15
13.15 - 14.00
14.00 - 14.15
14.15 - 15.00

1. lektion
2. lektion
Pause
3. lektion
Pause - flydende
4. lektion
MAD
Pause
5. lektion
6. lektion
Pause
7. lektion

Bemærk! – den normale mødetid for lillegul og blå er nu 8.45.
Blå vi stadig kun have timer til kl. 14.00, mens der i begrænset
omfang vil være ”Rødgruppe” timer i 7. lektion.
Som noget nyt næste skoleår, har 1. klasse en ekstra lektion over
middag fra mandag til torsdag.
Dvs. eleverne fra 1. klasse går først i SFO kl. 13.15.
Sammen med denne udvidelse sker der endnu et nyt tiltag. Der
vil blive et tættere samarbejde mellem Lille Gul og SFO. I disse
timer over middag vil SFO’en
være repræsenteret i klassen
sammen med klasselæreren,
ligesom SFO også vil blive at finde
i børnehaveklassen i et antal
timer i kommende år.

__________________________________________________________

2 stk. Leonard Cohen billetter sælges:
Ialt 800 kroner - jeg betalte 2 gange 670 kroner for billetterne, men er
blevet forhindret.
Leonard Cohen World Tour 2010 Lør, 14.08.2010 klokken 20:00
ENGEN FRUENS BØGE ODENSE Skov Alleen 40
Venlig hilsen Asger - 28930025

Andel til salg i Andelsfællesskab med 5 familier i True,
ca. 7 km fra Friskolen.
110m2, 4 værelser, stort fælleshus med fællesspisning mandag til torsdag. Lukket børnevenlig have.
Gode fællesfaciliteter og sund økonomi.
Henvendels: Charlotte Olsen 2258 2119.

Lokaler til leje i klinik fællesskab i naturskønt område
Vi er et tværfagligt arbejdsfællesskab på 4. En konsulent /terapeut, en socialrådgiver, en journalist
/coach og en psykolog.
Vi syntes selv at vi har et inspirerende og hyggeligt arbejdsmiljø!
Vi har et lyst lokale til leje på hel eller delebasis på 14 m2 med naturudsigt og egen dør som kan
aflåses fra 1 sep.
Vi holder til i Stavtrup ned til Brabrand sø lige ved motorvej Århus V og bybus 5
Huslejen på fuld tid er 2833,50 kr pr måned inklusiv stort lyst fællesrum, venteværelse, køkken og
toilet
Der udover er der a`conto udgifter vand, varme og internet på 500 kr pr. måned.
1december afsluttes betaling af lydisoleret dør på 220 kr. pr måned.
Fri parkering
Et stort lyst lokale på 20 m2 med egen udgang og terrasse udlejes løbende pr. time og dag. Lokalet
er en del af fællesskabet og er mulig
at leje1-2 dage om ugen på billigere fast basis.
Med venlig Hilsen
Mariann Kjerrumgaard Thygesen cand. psych. aut.
Søholmvej 23A, 8260 Viby J
Tlf. 24850108
www.artemispsych.dk. mail: mariann@artemispsych.dk

En sidste omgang NAMIBIA – BILLEDER:
link til et album med namibia billeder:
http://picasaweb.google.com/simonk2001/Namibia02#
link til et kort hvor man kan se hvor billederne er taget:
http://picasaweb.google.com/lh/albumMap?uname=simonk2001&aid=5475471708176768721#map

Fredag d. 24/6 er der sidste skoledag.
Tre ting som er gode at huske…
 Et ekstra sæt tøj samt håndklæde.
 En bøtte til vandkampen.
 …og at hele skolen lukker kl. 12.00 (også SFO).
Vi opfordrer til at man byder sig til med legeaftaler så de familier som har
problemer med at hente så tidligt kan få løst dette.
Næste års ferieplan (2010 – 2011):
9. august
16. okt. – 24. okt.
18. dec. – 4. jan
12. feb. – 20. feb.
16. apr. – 25. apr.
2. jun. – 5. jun.
24. juni

Skolestart
Efterårsferie
Juleferie (begge dage inkl.)
Vinterferie
Påskeferie
Kristi himmelfartsferie.
Sidste skoledag

Fællesskole – et
nyt gammelt tiltag
på ÅF.
I kommende skoleår skal vi
mødes hver fredag i salen
for at dyrke hinanden og
vores fælles sangskat. Flere
informationer følger når det
nye skoleår er kommet i
gang.

TAK for i år – vi glæder os til at se jer alle igen…
mandag d. 9. august kl. 9.00

NÆSTE UGES MADPLAN:
mandag:
Græsk gryde med hakket okse, persille, hvidløg, gulerødder, revet citronskal, oregano, salt og
peber.
Hertil:
Marinerede ovnbagte babykartofler i marinade af olie, soltørrede tomater, basilikum, hvidløg, chili,
capers og grønne oliven.
Tzaziki af original græsk youghurt, agurk og en smule hvidløg. Salt og peber.
Tomatsalat med "PHETATERN" eller på morse: "..-. . - .- - . .-. -."! Husk på, at EF-domstolen har
afsagt en dom for, at kun græske producenter har lov til at kalde denne ost for FETAOST. Derfor
må vi andre gå på listefødder, når vi skal skrive det forbudte ord: "FOXTROT ECCO TANGO
ALPHA OSCAR SIERRA TANGO"!
tirsdag:
Røgede krydrede makrelfiletter.
Nye danske kartofler.
Smør rørt med citron, hvidløg, purløg og persille.
Let salat.
onsdag:
Rugbrødsdag
med en perlerække af tilbehør.
torsdag:
FarvelChili til 9. klasse.
Vi giver den fuld skrue og 'full burn out'.
Chips og salat.
Intet skal mangle.
Farvel til 9. klasse. Tak for denne gang.
På gensyn. God sommer. Held og lykke!

9. klasse: Farvel, Good Bye, Au revoir, Arrivederci og Vater Wohl:

Begge fotos: 9. klasse optrådte på Klejtrup Efterskole med deres Cuba Show. Fotos: Lars M.
Ps. På fredag lukker skolen kl. 12. Derfor bliver der ikke serveret noget måltid denne dag!

