Fredagsbrev
Århus Friskole fredag d. 11. februar 2011

Uge 6 er omme – vinterferien står for døren. På billedet ses SFO børnenes sidste
Kreative Keramik Kreation. Mon ikke friskolebørnene i kommende uge, får gang i
andre spændende kreative aktiviteter hjemme, og måske rundt om i Århus, Europa
eller verdenen, afhængig af hvor man skal slå sine folder i kommende uge.
Se evt… Vinterferie i Århus
Læs i denne uge om…
 Aktion ”LUS” - mandag efter ferien (Hjælp ønskes!).
 Blå gruppes filmprojekt
 Varsling – der er snart Fastelavnsfest d. 26/2.
 Sommer-camp (Forældre ”glæde” i sommerferien)

Nu det tid til Fastelavnsfest!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Det er dels en skoledag, men det er også……..
Et brag af en fest – OG DU SKAL MED.
Det er fedest at være uklædt, så du ikke bliver genkendt når du skejer ud 
Festen er lørdag d. 26/2 fra klokken 13. Først fyrer 7. klasse en ornlig syg koncert af,
herefter gives stafetten videre til børnehaveklassen, 1. klasse, 2. klasse o.s.v.
Ta’ hele din familie med og hyg jer helt indtil klokken 22, hvor festen slutter.
Musik-program følger snart.

INDSAMLING TIL LOPPEMARKED
Kære alle sammen
Nu nærmer tiden sig den årlige fastelavnsfest og dermed
også indsamling af lopper.
Vi samler ind i Stavtrup lørdag d. 19. feb. fra kl. 10
Sæt jeres lopperne ved fortovet, så kommer vi og henter dem.
Bor I ikke i Stavtrup er der mulighed for at aflevere lopperne
på Friskolen i løbet af ugen eller fredag d. 25. efter kl. 12.
(lørdag og søndag begge dage, kommende to weekender fra kl. 10 – 14)
I kan også ringe til Brian: 40631039 eller Ole: 61602080,
så kommer vi og henter.
Desværre kan vi ikke modtage hårde hvidevarer

Vi glæder os til at se jer til fest!
Mange hilsener fra 7. klasse.

Kære Århus Friskoles Venner
Vi glæder os til at se dig/jer i Ollebaren til dejligt, koldt fadøl, musik og hyggeligt
samvær.
Det er en stor fornøjelse at afsløre, at Leif og Ivalo har taget initiativ til
FÆLLESSANG I OLLEBAREN, hvor vi skal synge nogle af Leif´s mange sange, der
igennem tiden har sat sit præg på skolen. Der er fællessang i Ollebaren, når der er
tøndeslagning for de yngre i salen. I får nærmere besked om tidspunktet, når de
øvrige arrangører har et færdigt program.
Arbejdstjans.
Hvis du skulle få lyst til at give en hjælpende hånd før-under-og efter festen, så kan
du skrive en mail til Erling Kjær senest d. 11.februar.
erling8@gmail.com
Vi skal bruge følgende antal personer:
Fredag d. 25. fra kl. 16: 8 personer til at gøre klar
Lørdag d. 26. fra kl. 10 til 13: 6 personer til ”gamle elever arrangementet
Lørdag d.26.fra kl. 13 til 22: 18 personer til bartjans
Søndag d. 27. fra kl. 11: 8 personer til oprydning
På vegne af Århus Friskoles Venners Bestyrelse/Stinne K. Slot

____________________________________________________________________
Blå gruppe FILM-PROJEKT
Torsdag aften var der FILM-fremvisning på Friskolen.
2., 3. og 4. klasse, har de seneste uger arbejdet med et historisk emne omkring 2.
Verdenskrig. Gruppen har lavet en række film, og et enkelt skuespil.
I dag fredag, fik også Lillegul fornøjelsen af de blå børns film-projekt. Mon ikke de
allerede nu glæder sig til det bliver deres tur 

Besøg fra Musik kons. i flere omgang.
I denne uge har der i musiklokalet været ekstra klemt. Der har været studerende fra
Rytmisk Musikkonservatorium i observationspraktik. Det er en fast del af deres
uddannelse, at de skal ud og se ”musikundervisning i praksis” – og et af stederne man
skal se, er altså musikundervisningen her på vores skole.
I uge 15 kommer nogle af de elever, som var i observationspraktik sidste år igen på
besøg på skolen. Det bliver et skoleovertagelsesprojekt i 2 dage, hvor 15-20 dygtige
musikstuderende skal undervise skolens elever. Mere info om denne skoleovertagelse
følger naturligvis i en kommende udgave af fredagsbrevet.

Michael Madsens
elever på Rytmisk
Kons. overtager skolen
2 dage i uge 15.

____________________________________________________________________
LUS - Indsatsen på ÅRHUS FRISKOLE
Vi vil gerne for både børn og voksnes skyld lave en ”Luse-Aktion”
Vi skal bruge 5-7 frivillige forældre til at hjælpe med at tjekke lus på alle børn på
skolen. Mandag d. 21/2 umiddelbart efter vinterferien går Luse-aktionsgruppen
gennem friskole-lokkerne (Kontakt venligst Anne Cordero og hjælp os med denne
vigtige indsats)
ALLE FORÆLDRE SKAL DERFOR VÆRE KLAR TIL AT HENTE SIT
BARN MANDAG FORMIDDAG (d. 21/2), SÅFREMT VI FINDER LUS
ELLER ÆG (Levende eller døde).
Erfaringen er desværre at nogle forældre godt kan blive lidt ”visne” over, at vi sender
børnene hjem og vil gerne diskutere, om det er levende eller døde æg etc. Vi har
desværre ikke tid (eller kræfter) til at diskutere hvorvidt æg er levende eller døde med
hver enkelt forældre, så … bak venligst bare op og hent jeres barn hvis vi ringer.

Men…. det hele er jo simpelt nok, hvis bare man har tjekket efter lus et par gange i
vinterferien, så..!!!!

Der er kun en forældre som har meldt sig – det er ikke nok.
Venligst kontakt Anne Cordero på 21854833 her i vinterferien
og fortæl at/om også I vil give en hånd med !!
____________________________________________________________________

Sommerferie på Århus Friskole
Hvornår kommer du/I?

Gå i tænkeboks allerede nu 

I kommende sommerferie bliver der liv og glade dage på skolen. I forbindelse med byggeriet er der
flere opgaver, som i vanlig stil skal løses af forældre. Der skal brydes ned, der skal bygges op, der
skal males ect.
Bestyrelsen vil i løbet af foråret lave en endelig plan og tilmeldingsplan, samt endelige udmelding
om hvor meget skolen forventer forældrene bidrager med (tid!).
Fortsættelse følger….

LEJLIGHED I BERLIN
Lejlighed i Friederichshain lejes ud. Den ligger i Simon Dach Strasse centralt i Berlin .
Det er Berlins hyggeligste kvarter med masser af 2nd hand shops, barer, restauranter,
marked i weekenden, alternativt miljø og tæt på centrum - cykelafstand.
Lejligheden er på 84 m2 - der er 6 sengepladser og den koster 600 kroner i døgnet.
Se billeder og få mere information på www.muurholm-berlin.dk
Klik på booking og derefter på mowitania - så kan du se i kalenderen hvornår lejligheden er ledig.
Book den hos Asger (lærer)
28930025 eller risvang@stofanet.dk

Kaniner søger nyt hjem
To rimeligt tamme hankaniner gives væk, det er dværgkaniner, og der er en brun og en hvid. De er
vant til at bo sammen og vant til at bo ude. Et ramponeret men dog fungerende bur kan følge med.
Henv. Lene og Hans Martin - 86986847

Konfirmationskjole sælges
Fra 2010 slank & kort model (XS) fra ”Belmondo”. Meget flot
Pris-idé: 800.-

Kontakt Mette 22319220

Seng sælges
Ikea model 90x 200 – beige, tremmer, med madras & top
Pris-idé: 700.-

Kontakt Mette 22319220

Madplan for ugen efter vinterferien, 21/2 - 25/2 2011.
mandag
Pasta Bolognese - Aarhus Friskoles velkomstret.
tirsdag
Fiskefad med sauce af fløde og hvidvin, dild og citron, bagte kartofler og rodfrugter vendt i smør,
salt og peber.
onsdag
Pasta i grøn pesto + salat + brød
torsdag
Arabisk fladbrød - blandet salat - krydret kød - dressing.
fredag
Fredagsmad - rester, megen frugt og brød.
Gul gruppe er madholdsgruppe i denne uge. Jeg håber, at 9. klasse i denne uge tager deres
madholdsforpligtelse sær- deles alvorligt, da jeg senest fredag kl. 16 i denne uge skal indgive

årskarakterer i 'madhold'. Jeg vil kraftigt opfordre Jer til at møde op dagligt og give den en ekstra
skalle. Adskillige af Jer er meget, meget tæt på et 12-tal i madhold, men adskil- lige af Jer er faktisk
på vej til at ryge lige lukt ned i et minus 12-tal.
Hvad, hvorledes, hvordan?
Advarsel til Amalie, Caroline, Cecilie F., Sille P., Emma, Josefine, Josephine E. H., Martha og
Mathilde fra 9. klasse:
Det er ikke nok til et 12-tal at vide, hvor alle lækkerier i et køkken er gemt!
Man kan heller ikke få 12 i 'madhold', hvis man som 'PIGEGRUPPE'
møder op i køkkenet hver formiddag igennem 2 år og i kor siger: "Vi er så sultne. Vi har glemt
vores formiddagsfrugtmadpakke! Må vi ikke godt få noget at spise"? Det var jo ikke det, der var
meningen med
begrebet 'madhold'! - Meningen var jo, at et madhold som jeres
skulle lave mad til ANDRE børn'.
Stor ros til drengene fra 9: Lukas, Malthe, Mikkel, Rasmus, Sebastian, Simon og Thomas:
I aner ikke, hvor noget som helst er gemt i køkkenet. I spørger al- drig om noget, undtaget Malthe,
hvis sult er legendarisk. Malthe står til et 36-tal, idet han har pli til at vente med at spørge om mere
at spise, til efter at vi har spist! Til gengæld spiser han ofte 3 gange, efter at vi allerede har spist.
(derfor karakteren 36 (12x3))!
Held og lykke til vores elskede 9. klasse i slutspurten om års- karkaterer i 'madhold'.
God vinterferie.
Lars M.

