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Kære børn og forældre!
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Lemming d. 12. september 2019

Billeder fra kunstugen

Ugen der gik:
Ugen har summet af kunst og malebeskidte unge mennesker i Store. De har i denne uge haft
kunstuge, og har bl.a. været i gang med et stort kunstværk i Salen
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Ugen der kommer :
Mellemgruppen har kunstuge – husk derfor malertøj HVER dag. Resten af skolen har almindeligt
skema.
Morgensang:
Dorte fortæller H. C. Andersens eventyr
Vigtigt-vigtigt for Ældstegruppen:
Vores københavnertur er flyttet til uge 18
Arrangementer i Mellem- Store – og Ældstegruppen:
Når formændene i de diverse grupper har styr på datoer for arrangementer for stamgrupperne, meld
gerne tilbage hertil ugebrevet, så vi kan koordinere, så arrangementerne ikke ligger på samme tid!

Hvepse:
Er dit barn overfølsom over for hvepsestik, så gi os besked hurtigst muligt!
Sygdom:
HUSK at give skolen besked HVER dag, når du har sygt barn.

Idræt Store og Ældste:
Lige en opsummering ift. idræt i Store og Ældste - alle skal have idrætstøj med og alle skal i bad
(også selvom man skal cykle hjem bagefter). Er der problemer ift. det, så kontakt mig. Alle skal
også deltage, og hvis man er skadet eller lign. og ikke kan deltage, skal jeg have en sms, mail eller
en seddel på, at man ikke kan deltage. Hilsen Dorte
Guitar søges:
Er der én, der har en guitar for meget hjemme (ikke spansk guitar), som vi må få og spille på
på Friskolen -så tager vi meget gerne imod den :) Hilsen Dorte

Kunstuge i uge 36-39:
Uge 38: Mellemgruppen
Uge 39: Lillegruppen og Børnehaveklassen
Børnene skal have malertøj på i den uge, de er kunstnere!
Pia Møller-Light er på i alle timer i den respektive gruppe, - den lærer, som skulle have haft
klassen, følger
Børnene i Børnehaveklassen, Lille- og Mellemgruppen må gerne medbringe en skotøjsæske, hvis
man har!
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Fotografering og kunstuge for Børnehaveklassen og Lillegruppen:
Tirsdag d. 24. september er der fotografering fra kl. 9.00. Børnehaveklassen og Lillegruppen skal
komme i skole i tøj til fotografering og have deres malertøj med i en pose. De vil blive fotograferet
først.

Fødselsdage:
Liva Sørensen 15/9
STORT TILLYKKE
Oliver M. Pedersen 19/9

Arrangementskalender:
Forældremøder i sensommeren:
Ældstegruppen:

tirsdag d. 17.september kl. 17.00-19.00 Stine/Erling

Bestyrelsens aften:
Torsdag d. 24. oktober kl. 18.30-20.30
Åben morgensang i anledning af ”Spil Dansk ugen”:
Fredag d. 1. november kl. 8.30
Arrangementer på Friskolen:
Når vi har arrangementer på Friskolen, vil det ikke længere være muligt for børnene at lege på
Børnehavens legeplads. Der er ting, der går i stykker, og der bliver ikke ryddet op.
LUS:
Lusen hærger stadigvæk på friskolen, så tjek lige en ekstra gang……

SOS børnebyerne:
Fredag d. 25. oktober kl. 9.00-10.00 kommer der en repræsentant ud fra SOS børnebyerne og
fortæller om deres virke for alle på friskolen!

Rengøring:
område 1: Oliver Malik Pedersen
område 2: Ronja/Johan/Asbjørn Mark
område 3: Amy/Sarah T. Vester
område 4: Bertram /Sofia Glob
område 5: Martin Nørreskov
område 6: Sebastian/Alexander/Frederik Brix
område 7: Juliane/Oscar/Madeline Alstrup
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Fødselsdag på friskolen:
Da Aksel og Oliver K. holder fødselsdag for hele Mellemgruppen (invitationer er sendt med hjem)
på skolen fredag d. 20 september, kan der ikke gøres rent før lørdag.
Mvh Sanne

Rengøring.
Gul farve = udeblivelse fra arbejdslørdag
Rød farve = udeblivelse fra hovedrengøring
Udeblivelse = 2 ekstra almindelige rengøringer
Ang. rengøring og udlån af skole:
Når man låner skolen til sammenkomster for børnene, skal man skrive om arrangementet til
ugebrevet 14 dage i forvejen af hensyn til rengøring. Som låner af skolen til disse arrangementer, er
man ikke omfattet af de nye regler for rengøring v/ udlejning.

Kontakt til skolen (sms, mails opkald):
Lærerne kan kontaktes hverdage fra kl. 7.00-17.00. (Ikke i weekenden – TAK)
(Dette gælder ikke skolens mail (friskolenilemming@gmail.com) – den kan man skrive til på alle
tidspunkter)

Afbestilling af frugt/mælk, SFO:
Jeg (Lene) kører skolepenge d 10. i hver måned, - ønsker man ændringer i sine bestillinger, skal det
gøres inden d. 10.
Kontakt til SFO’en:
Alle meddelelser, der er dedikeret SFO’en skal sendes, skrives ringes direkte til SFO’en: 40143298
NB! Kludene skal være på skolen igen om tirsdagen

God weekend Erling
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