Fredagsbrev
Århus Friskole fredag d. 4. marts 2011

Tak for en ganske forrygende fastelavnsfest. Tak til børn, lærere og forældre fra 7. klasse, til
musiklærerne og til alle de andre som hjalp med til, at også dette års første store fest blev en succes.
Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at fastelavnsfesten også har et økonomisk sigte. Ud over at
vi hygger, snakker, spiser og spiller musik med hinanden – tjener 7.
klassen en pæn slat penge til deres tur i 8. klasse. Allerede om 6
måneder er de samme elever og forældre på banen igen, når årets næste
store fest Høstival er på programmet.

Læs og se i denne uge om…..
 Gode datoer i den kommende tid.
 Billeder fra Fastelavn
 Madplan for kommende uge.

Gode datoer i den kommende tid…
Reminder: Husk ÅF Generalforsamling -

Onsdag den 6. april kl. 19

Forædre-vikardag tirsdag d. 23. marts 2011

Skoleovertagelse: 13. og 14. april 2011

FORÆLDRE-ARBEJDES WEEKEND
d. 2. og 3. april 10 – 15 incl. frokost
… i selskab med ligesindede friskoleforældre på tværs af klasser.
De forældre som ikke var på banen sidst i oktober møder op. Yderligere
”instrukser” vil blive bragt i et fredagsbrev inden arbejdsdagene.
Vel mødt!

Forældre-byg i sommerferien.
Der vil inden længe være en mere detaljeret plan for, hvornår vi gerne vil
have dig til at hjælpe. Indtil da må du bare have i baghovedet, at der også
er en opgave til dig på et tidspunkt i sommer 
På tavlen ved indgangen til skolen kan man se nogle flotte tegninger af de
bygninger, som skolen skal bestå af i fremtiden.
På næste side kan ses en oversigt over hele vores område. Det er i følgende
”områder”, vi forventer, at de store forældre-byg aktiviteter skal være:





Scene og trappe/rampe modulet ved musikhuset.
Vindfanget mellem nuværende rød og lærerværelset.
Forberedelse til renovering af østblokken (gamle fysik, sløjd)
Opbygning og renovering af resten af skolen (gul, edb og blå)

NÆSTE UGES MADPLAN, FRA DEN 7. TIL DEN 11. MARTS 2011.
mandag
KARRY, ris og kylling.
tirsdag
GRÆSK FARSBRØD, græske kartofler, salat med tomater, oliven, feta og tomat.
onsdag
BAGTE RODFRUGTER, dressing af græsk yougurt og persille og krydderier. Klidmosterbrød.

torsdag
BLAND SELV SALAT med pasta i rød sauce a la pasta boglognese.
Fredag
FRI LEG/ jeg sætter en video på!

På sidste heldagslærermøde blev vi enige om, at bringe vor gerning op i læsehøjde. Vi ønskede at anbringe den på et
højt niveau. Her er hvad vi efter et intenst gruppearbejde er nået frem til:
Vi blev enige om, at udforme 5 SENTENSER:
1
MED GUD FOR DANMARKS UNGDOM
2
VIL DU BYGGE OP DIT LAND, BEDST DU MED DIG SELV BEGYNDER, BLIV EN MAND.
3
RET RYGGEN OG TAL SANDHED.
4
SPIS LARS MADFARS MAD, SÅFREMT DU ØNSKER AT FORSTÅ LIVET.
5
OM DIN KAMP DIG BRINGER SEJR, OM DU LIDER TAB GÆLDER LIDET, BLOT DU EJER TANKENS
ADELSKAB.
Med blot en af disse sentenser ønsker Aarhus Friskole at udfordre fremtiden. På generalforsamlingen bliver det muligt
at vælge en af disse. Blandt de personer, som vælger den rigtige sentens, trækkes der lod om
fire (4) censorjordbær, når sæsonen kommer. (Værdi 1.000 kr.)

