Fredagsbrev
Århus Friskole fredag d. 7. januar 2011

Velkommen tilbage fra en lang og forhåbentlig god juleferie. Her på skolen er vi kommet godt ind i
det nye år. Vi har fået sendt 8. klasse og deres lærere på dannelsesrejse til Cuba her natten til fredag
og vi har i lærergruppen og ledelsen allerede taget byggeri-handsken op, da vi her den anden dag
havde ”naturvidenskablig brainstorm” på den kommende værkstedsbygning.
Vi har over julen sagt farvel til SFO-Peter som lige nu befinder sig i Australien, hvor han skal rejse
rundt de kommende måneder. Chris som har været vikar i SFO’en, er stand in indtil vi får ansat en
ny samlings/bus person her fra 1/2.
Musik Maria og Musik Frederik er i Brasilien her de første uger af januar, og Musik Johan er med
8. klasse på Cuba. Mens de er væk vikarierer Jeppe Vingum i stort set alle musik og rytmiktimerne.
Jeppe Vingum Jørgensen er tidligere lærer på Kucheza og guitarist i ”Pede B’s” og ”Kasper Spez’s”
orkestre. http://www.myspace.com/jeppev

Hjælp os lige her….
http://web.trictrac.com/servlet/trictrac?e=GdpDDD8zdqMMw8Ldm

Operation – skal vi prøve at få lidt mindre vand på gangene.
Kære elever og forældre.
Vi har her efter nytår lavet en ny aftale med
et måttefirma, som kommer og udskifter alle
de mange måtter som mødte eleverne her i
onsdags (og det er ikke helt billigt).
Vi vil meget gerne at måtterne bruges, så
det er muligt for børnene at kunne gå rundt i
sokker eller sutsko uden at de bliver helt
våde og beskidte.
Dvs. tør skoene rigtig godt af inden I går ind
i skolen. Både forældre og elever!
Børnene i blå skal tage deres sko af, hvis de
ikke kan få dem tørre nok, ellers kommer
der et vand-spor gennem hele skolen.

____________________________________________________________________
Vi starter med ”madplan for kommende uge”
fra næste uge.
Dvs. man må snuse sig frem til hvad Birtha og
Lars finder på i løbet af dagen.

___________________________________________________________________
Hjælp os lige her….
http://web.trictrac.com/servlet/trictrac?e=GdpDDD8zdqMMw8Ldm

