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FREDAGSBREV
7. september 2012
Kære forældre, elever og andre personligheder. Så er det igen blevet fredag og
weekenden står for døren. Det betyder også, at det igen er tid til at fordybe sig i lidt
læsning fra verdens dejligste skole.
I denne udgave kan i læse om nye kræfter i musikdepartementet, forsvundne knive,
åbent hus i barakken, lejruger, madpakker og meget, meget mere.

Nye ansigter i musikrummet
Da Johan Lyhne d. 20/9 smutter på barsel, er der et nyt ansigt i musikrummet frem
mod jul. Der er tale om den konservatorieuddannede guitarist, sanger og sangskriver,
Kajsa Vala. Kajsa har igennem det sidste halve års tid haft en sporadisk og
vikarpræget tilknytning til skolen. Nu har vi slået kløerne i hende og lokket hende til
at tage Johans timer helt frem til juleferien.
Ud over at Kajsa begynder at dukke op på skolen, vil man også kunne møde to nye
ungdomsagtige musikfolk. Her er tale om Oskar Jefsen, som man muligvis har set til
Høstival eller Fastelavn, som forsanger i det berømte band Elefanatic, og så Emilie,
som er gammel elev på skolen. Hun er netop startet på konservatoriet i Århus og er
det nyeste skud på stammen af BigBand-lærere.

Kajsa

Oskar
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Emilie

Kuffert med snittegrej savnes!
Efter Høstival mangler jeg desperat min
aluminiums-kuffert indeholdende 12 snitteknive,
4 ske-jern, foldesav, økse samt slibesten.
Det er en kuffert til en værdi af 4000,- kr. Jeg vil
gerne have den igen!!!!
Den stod i "slikboden" op til festivitasen.
MVH
Sprogø

Lejr og reminder om madpakker
Gul gruppe tager i næste uge til det sagnomspundne Møgelø. Der går vilde rygter på skolen
om, at de glæder sig enormt! Vi skal i den forbindelse huske alle de resterende børn og
forældre på, at vi stjæler Lars Madfar med.
Derfor:

MADPAKKER HELE NÆSTE UGE ;-))

Ugen efter er det Rød Gruppes tur til at drage af sted, og i år går turen til vor kære hovedstad
København. De skal bo på Østerbro Lilleskole, og det bliver da ren optur!
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10års jubilarer
Den 25. august på dagen for Høstivalen, afholdt FRISKOLENS VENNER traditionelt et møde for
skolen 10års jubilarer. Som altid er det fantastisk spændende at høre deres beretninger om,
hvad de har foretaget sig siden de forlod Friskolen for 10 år siden.

Øv. fv.: Nina T., Camilla, Martin, Nina K., Amanda, Emma, Jeppe, Mads, Esben, Alexander, Gitte(lærer) og Erik (lærer)
Ned.fv.: Thomas (lærer), Eva (lærer), Mathias (lærer), Asger (lærer), Debbie, Simon og Ivalo (lærer)

Da Lars Madfar er på Møgelø i næste uge (husk madpakker!), er der i denne uge inden
madplan. På sidste side lige et lille reklamefremstød.
Skolens fryser skal tømmes inden 14 dage. Har du varer liggende, bedes du straks fjerne dem,
da fryseren skal optøs og rengøres inden modtagelse af kød.
Lars

GOD WEEKEND!

Århus Friskoles fredagsbrev 7/9-2012

Århus Friskoles fredagsbrev 7/9-2012

