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Kære børn og forældre!
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Lemming d. 22. november 2019FOR

Det at gå i
skole er ikke i første række en forberedelse til livet engang. Skolegang skal være eliv
i sig selv og gøre børnene klogere på det liv, de har her og nu. I anden række
kommer Dskolen som en forberedelse ti
1.Dybt hælder året i sin gang,
snart ødes eng og lund.
Farvel med al din lyst og sang,
du korte sommerstund!

5.Jeg ved, hvor glæden har sit hjem,
når øde mark står hvid;
hint frydekor fra Betlehem
forstummer ingen tid.

2.Snart sukker vinterstormens røst:
Alt visner og forgår!
Lad visne kun, jeg ved den trøst,
som ligefuldt består.

6.Jeg ved, hvor håbet grønnes da,
når alting falmer her;
min frelsers træ på Golgata
en evig krone bær'.

3.Lad solen korte af sin vej,
og natten vokse til,
Guds vældes arm forkortes ej,
hans visdom fór ej vild.

7.Lad synke kun med løvets fald
hver markens blomst i rad;
min tro på ham bevare skal
sit friske hjerteblad!

4.Lad gulne hvert et blad på kvist,
lad falme alle strå,
Guds kærlighed, jeg ved for vist,
omskiftes ikke så.

8.Han lover mig en evig vår,
trods vinterstorm og død;
thi livet frem af graven går,
som Kristus gennembrød.
C.J. Boye 1833.

et
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Ugen der gik:
En dejlig almindelig uge er gået. Der er kommet informationstavle op overfor kontoret. Lene er
mesteren.
Tak til Michael Mehlsen og Egon Bang for juletræ.
Tal med jeres børn om de ønsker at være på frugtordningen. Vi bestiller det antal, som er bestilt,
men der er altid mange stykker tilbage.
Ugen der kommer:
En almindelig uge hvor vi klipper julepynt og pynter friskolen på torsdag.
Morgensang:
Stine har fortalt molbohistorier

Fødselsdage:
Max Rasmussen har fødselsdag den 28. november.
Stort til lykke

Spilleregler på diverse devices:
 Børnene skal spille alderssvarende spil!
 De må ikke tage billede / videoer af hinanden, for vi kan ikke styre brugen af dem; derfor
må de heller ikke bruge TikTok.
Tombola:
Vi har stadig brug for donationer til dette års Juletombola. Alle beløb bruges til at give børnene en
hyggelig aften. 10 kr, 20 kr, 30 kr - alt gør en forskel.
Donér jeres beløb til den lyserøde gris der står i indgangspartiet i friskolen.
I kan også mobilepay nr: 3299xm.
Spred budskabet! Kender I bedsteforældre, kollegaer, naboer etc.. Giv dem endelig mobilepay nr:
3299xm.Tusinde tak.
Mvh Tombolaudvalget.
Invitation til Storegruppen:
Fredag d. 29.11 inviteres Storegruppen til julehygge på skolen fra kl.16-19.
Vi glæder os til at se jer
Hilsen forældrene til Emma K, Ida, Nanna, Marie, Sofia og Helle
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MORGENPASNING FOR SKOLEBØRNENE I BØRNEHAVEN
& deraf tilbud om morgenmad (i tidsrummet 6.30-8.00)
er udelukkende et tilbud for SFO-tilmeldte børn.
Med venlig hilsen Personalet/Børnehaven

Valghold:
I valghold er vi ude hver gang, uanset vejr og vind. Flere fryser disse dage, så der skal sendes udetøj
med som passer til vejret.

LUS!
Lusene tramper lystigt rundt igen – så det vil være en rigtig god ide at tjekke jeres børn i denne
weekend igen…..
Vi plejer at sige, at i de perioder, hvor der er nærmest luse-epidemi, tjek da og kæm hver fredag og
derefter hver 3. dag, hvis der er fangst….

Arrangementskalender:
Klippedag for bedsteforældre /forældre:
Torsdag d. 19. december:
Fredag d. 20. december:
Fredag d. 3. januar:

torsdag d. 28. november kl. 11.15-13.15
juletorsdag kl. 17.00-20.00
sidste skoledag inden jul
1. skoledag efter juleferien –
(læsedag m tæpper og bamser)
København / Ældstegruppen
Lejrskole for Bhkl-Storegruppen
cykelsponsorløb for ALLE

Uge 18 / 27. april-1. maj:
Onsdag-fredag 22.-24. april:
Onsdag d. 10. juni kl. 17.00:

Klippedag:
Torsdag d. 28.11. skal vi have julepyntet
vores fællesarealer. Derfor inviterer vi til
den traditionsrige juleklippedag fra kl
11.15-13.15
Forældre, bedsteforældre og andre
familiemedlemmer er meget velkomne til at komme og hjælpe.
Medbring gerne egen saks
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Medbring også penge til mad på Mac D!
Hilsen forældrene til Max, Nicolaj, Naja, Lucas og Emil.
Pakkekalender i december:
Hvert år i december måned har vi en pakkekalender. Derfor skal alle børnene medbringe en gave til
40 kr. Kategorien er:
piger fra Bh.kl – Lillegruppen + 3. klasse
piger fra 4. klasse – Ældstegruppen
drenge fra Bh.kl. - Lillegruppen + 3. klasse
drenge fra 4 . klasse – Ældstegruppen
Åben morgensang 2 gange om året:
Vi holder nu to åbne morgensange – den ene er i forbindelse med SPIL DANSK, hvor det
udelukkende er sange, vi synger sammen – den anden er ”almindelig morgensang” med to –tre
sange og fortælling! – ALLE er her velkomne og bagefter er vi vært til en kop kaffe og et stk brød i
salen.
NÆSTE GANG er fredag d. 17. april 2020
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)
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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
Rengøring:
område 1: Malou
område 2: Oliver og Melanie
område 3: Carl
område 4: Sophia Kragh
område 5: Gustav Munk Brandt
område 6: Tobias
område 7: Bella, Thomas og Nanna
NY rengøringsplan indtil vinterferien / uge 7:
https://www.friskolenilemming.dk/uf/70000_79999/72002/a9177cbcaea5d132600012a3460d2a0f.p
df
NB! Kludene skal være på skolen igen om tirsdagen

God weekend 
Venlig hilsen
Ole
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SFO
Tusind tak for alt det fine tøj vi har modtaget til vores 2 modeuger… Vi har fået så meget flot og
spændende tøj, at jeg indimellem har haft meget svært ved, at børnene måtte klippe i det, men til
gengæld har børnene fået mange timer til at gå med at designe, sy og klippe. Det er godt, vi har sat
to uger af til projektet. Vi modtager gerne mere tøj i både børne- og voksen størrelser, så der er lidt
nyt til den sidste uge. Der er kun meget få børn, der i år har mod på at gå catwalk, Brian og jeg har
derfor valgt at aflyse selveste modeshowet på torsdag, da vi ikke vil tvinge børnene til at opvise, hvis
de ikke har lyst. Lige nu er der kun 5 børn, der vil være med, og det er ikke nok til, at vi inviterer alle
jer forældre. Til gengæld har de virkelig allerede fået rigtig meget ud af forløbet, og vi håber, at de
fortsætter begejstringen ind i næste uge.
December måned nærmer sig, og i år vil vi igen lave vores egne bolsjer til julemarkedet den 19.
december.
I år laver vi et snitteværksted i dec. hvor vi snitter små sjove nisser.
Husk SFO’en holder lukket den 23. december og den 2. jan er kun åbent for tilmeldte børn.
God weekend til jer!
Hilsen Marie
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