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Sket i ugen

En hund kan gå i skole og lær’ en masse sprog...
Her er det Asgers hund, der er med. Rose og Victoria ønskede
ikke at være med på billedet, selvom Jogge kigger lidt spørgende på dem

Her er fire piger i 5. klasse: To ’gamle’, Liva og Fria, og to nye:
Karla, der kommer fra Viby Skole og Sarah, der kommer fra
Højvangsskolen. Velkommen her!

Her brød tyve og hærværksmænd ind i pinsen. Vinduet sidder i
5. klasse, og som det ses, er karmen helt ødelagt.

Sofie er vores søde og meget dygtige tilkaldevikar. Hun har
hjulpet os flere gange i år – tak for det, Sofie! Uddannet lærer
med linje i dansk, historie, kr.dom og billedkunst. I det nye skoleår er hun årsvikar og klasselærer i 2. Det er vi glade for.
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Indbrud, tyveri og hærværk

Vi er desværre ramt af indbrud, tyveri og hærværk lige for tiden. To gange inden for fjorten dage har vi
haft ubudne gæster, sidst her i pinsen. Det trækker noget energi ud sammen med de forskellige computere, kameraer, access points, højtalere og krydderier(!), der bl.a. er blevet stjålet. En del fik vi tilbage
igen efter første gang– politiet ringede allerede den samme dag om vores ting, de havde fundet i et
’kosterhus’ hos ’gamle kendinge’.
Sidst nøjedes de ikke med at stjæle, men syntes også, de lige skulle ødelægge og hærge rundt. Børnenes
skuffer var tømt ud på gulvene, tegninger flået ned af vægge og forskellige døre/karme og skabe brudt
op, sparket ind og ødelagt. Det er bare rigtig trælst, og man bliver så vred og ærgret!
Heldigvis var børn og lærere gode til at møde udfordringen i mandags og gik straks i gang med at rydde
op.
Vi har opgjort skaderne og det mistede og har selvfølgelig meldt alt til politi og forsikringsselskab, og vi
får snarest udbedret skaderne på materiel.
/Eva

SFO
i sommerferien
Husk, i år foregår tilmeldinger til
sommerfritter via SKOLEINTRA
/Anne

Fripladsansøgning
Der kan nu ansøges om friplads (=nedsættelse af
skolepenge) for næste år. Ansøgning findes på
klassernes opslagstavle på SKOLEINTRA
/Merete
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NU SKAL DET TIL AT VÆRE:
SOMMERCAMP! TILMELDING TIL UGE 31

Den Lock-out fik også lige forstyrret vores planlægning af Sommecamp! Men det kommer jo ikke af sig
selv, så NU skal det til at være!
Vi vil gerne vide, hvor mange vi bliver, så vi kan tilrettelægge omfanget af arbejdet osv.
Denne sommer skal vi gøre klar til byggestart på den længe ventede Naturstation samt gøre skolen klar til
at tage imod børnene efter sommer.
Sidste år havde vi en utroligt hyggelig og arbejdsom uge med dertilhørende guitar mm. under fuldmånen.
Den gode stil går vi efter igen i år!
Tilmelding til sommercamp uge 31 sker på: sommercamp13@gmail.com
Deadline for tilmelding: 30. juni
Skriv hvor mange I kommer (barn/klasse samt små søskende), hvor mange dage og om i forventer at overnatte på skolen.
Somme-camp hilsner Sanne og Kristian.
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NÆSTE UGES MADPLAN MAN 27/5 - fre 31/5
Mandag
ET FAD MED PÅLÆG, HJEMMELAVEDE INDSLAG, RUGBRØD og meget mere.
Tirsdag
RISRET MED KALKUN OG SPRØDE GRØNTSAGER.
Onsdag
SUPPE med hvidkål, kartofler, forskellige urter og oksekød. Hjemmebagt brød.
Torsdag
VEGETARISK: PASTA I TOMATSOVS, salat, hjemmebagt brød.
Fredag
FREDAGSMAD AF FINESTE ART. Frugt og hjemmebagt brød.
Da en af vores tidligere elever forlod Aarhus Friskole efter 9. klasse, gik han ikke den
slagne vej. Ej Eriksminde Efterskole, ej heller Mellerup Efterskole og slet ikke Klejtrup
Musikefterskole. Der i mod rejste han overraskende til Mombai (Bombay) i Indien for
at gå på et internationalt college, hvor han ville tage sin studentereksamen. Under de
2 år han har boet derude, har han været hjemme på besøg i Danmark nogle få gange,
ligesom hans mor og lillesøster har besøgt ham derude en enkelt gang. Han hedder
Emil Bulman-may Ludvigsen og er nu blevet student derfra:
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