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Kære børn og forældre!
Lemming d. 10. januar 2020F
Tuteldue, kom at skue,
kom at skue! Bag gærdet hist
der skal du finde forsommers minde,
forsommers minde, alt grøn på kvist.
Turteldue, kom at skue,
kom at skue bag gærdet hist!
Ugen der gik:
Vi er kommet godt i gang med det nye år, og alle er ved at komme op i tempo igen.
Ugen der kommer:
En almindelig uge er i sigte.
Morgensang:
Bodil har fortalt om ; helligtrekonger og gåde – og visdomseventyr.
Fødselsdage:
Asbjørn den 12.
Gustav Rasmussen den 15
Caroline Krogsgaard den 16.
Til lykke til jer.
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Terminsprøver for 8. kl d. 13.-14.-15. januar:
Tirsdag: Matematik
Onsdag: engelsk
Vi laver en prøvesituation, hvor 8. klasse får serveret en prøve, som almindeligvis forekommer. Prøven
bliver ikke vurderet med karakterer eller points; men de vil bagefter få en udtale og en guidning til at
tackle de forskellige problematikker, hvis disse har været der!

Byggeri og drama:
Vi er i den heldige situation, at vi skal til at have bygget til skolen, så vi får mere plads, og det glæder
vi os rigtig meget til. Byggeriet er sat til at gå i gang mandag d. 2. marts, og det er lige efter
dramaopførelsen. Vi vil her blive max presset på tid.
Vi har derfor på bestyrelsesmødet i tirsdags besluttet, at rykke dramadagene to dage frem for at kunne
nå at tømme scenen/musikinstrumenter, drama - og boldrummet inden d. 2. marts.
Det vil sige, at vi begynder at øve drama (Hodja fra Pjort) mandag i uge 8 og opfører stykket
onsdag d. 26. februar kl. 10.00 for Børnehaven og bedsteforældre og kl. 17.30 for forældre og
søskende.
Fastelavn kommer til at ligge lige midt i det hele, nemlig mandag d. 24. februar, så den holder vi ikke i
år, men vi vil i stedet for koncentrere os om drama.
Generalforsamling:
Punkter til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Arrangement i Ældstegruppen:
Næste forældrestyret klassearrangement for Ældstegruppen finder sted fredag den 21/2-20. Nærmere
info om tidspunkt og program tilgår senere, men selve arrangementet kommer til at foregå i Silkeborg
Skyttekreds lokaler på Platanvej 17.

Arrangementskalender:
14.-15. januar:
26. februar:
Fredag d. 17. april kl. 8.30:
Uge 18 / 27. april-1. maj:
Onsdag-fredag 22.-24. april:
Lørdag d. 2. maj kl. 8.30:
Onsdag d. 10. juni kl. 17.00:

Terminsprøver for 8. klasse
Dramaopførelse kl. 10.00 og kl. 17.30
Åben morgensang for ALLE
København / Ældstegruppen
Lejrskole for Bhkl-Storegruppen
Arbejdslørdag i Friskole og Børnehave
cykelsponsorløb for ALLE

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.
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Kontakt til skolen (sms, mails opkald):
Lærerne kan kontaktes hverdage fra kl. 7.00-17.00. (Ikke i weekenden)
(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
Rengøring:
område 1: Liva Lippert
område 2: Emma og Kristian
område 3: Rasmus og Daniel
område 4: Frida Lund
område 5: Rasmus Nesting
område 6: Noah Lang
område 7: Signe Quelle
NB! Kludene skal være på skolen
igen om tirsdagen

God weekend
Venlig hilsen
Ole
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SFO
Rigtig godt nytår til jer alle sammen.
Den første uge i det nye år er allerede slut, og børnene leger på livet løs. Den første uge i året er gået
med leg i salen, lavet perleplader og på grund af de store vandmasser, har børnene haft rigtig stor
fornøjelse af de store vandpytter. Mon ikke I har opdaget de mange våde poser tøj, der er kommet med
hjem i denne uge? Regnen er sjov og giver en masse muligheder for at grave kanaler og bygge
mudderhuse.
Rigtig god weekend til jer.
Hilsen SFOen
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Nytårskoncert Storegruppen i uge 3/2020
Storegruppen skal deltage i ”Skolernes nytårskoncert”, som foregår i Jysk Musikteater i Silkeborg. Det
er et brag af en fest, og det er ikke blot én koncert, men både skolekoncerter om formiddagene og to
aftenkoncerter, hvor I kan købe billetter til og opleve! Fritidsaktiviteterne vil jeg virkelig opfordre til at
holde pause de to aftener i uge 3, da det bliver hårdt men sjovt  Det er nemlig obligatorisk at deltage
og en KÆMPE oplevelse (sammen med ca. 200 andre børn).
Mandag, tirsdag og onsdag i uge 3/ 2020 – d. 13., 14. og 15. januar skal vi være i Jysk Musikteater i
skoletiden og øve med de andre skolekor - samt holde skolekoncerter i skoletiden. Tirsdag d. 14/1 og
onsdag d. 15/1 kl. 19.00 er der koncert for alle dem (dvs. fx jer - forældre, søskende, bedsteforældre
osv.), der har købt billetter (købes på www.jmts.dk).
PLANEN for MANDAG, TIRSDAG OG ONSDAG I UGE 3:
Børnene møder til morgensang kl 8.15 hver dag!
Mandag d. 13/1 – afgang Friskolen kl. 8.30 – retur fra Jysk Musikteater kl.
12.00 – børnene har fri, når vi kommer hjem ca. kl. 12.30.
Tirsdag d. 14/1 – afgang fra Friskolen kl. 8.30 – retur fra Jysk Musikteater
kl. 13.30 – børnene har fri, når vi kommer hjem ca. kl. 14.
Onsdag d. 15/1 afgang fra Friskolen kl. 8.30 – retur fra Jysk Musikteater kl. 12.30 – børnene har
fri, når vi kommer hjem ca. kl. 13.
Tirsdag og onsdag aften i uge 3 skal børnene møde i Jysk Musikteater fra kl. 18.30-ca. 20.30. Jeg
regner med, at I selv kører jeres børn om aftenen eller aftaler samkørsel. (Problemer - så giv
lyd).
Til alle disse øvedage møder børnene som normalt kl. 8.15 til morgensang og har fri, når vi kommer
hjem. De må selvfølgelig gerne være på skolen indtil kl. 13.45 de dage. Torsdag morgen må de møde
kl. 9.00!
KØRSEL DE 3 DAGE: (Vi mangler kørsel onsdag kl. 12.30 fra Silkeborg til Lemming)..
Mandag kl.
Mandag kl.
Tirsdag kl.
Tirsdag kl.
Onsdag kl.
Onsdag kl.
8.30 fra
12.00 fra p8.30 fra
13.30 fra p8.30 fra
12.30 fra pfriskolen
pladsen ved
friskolen
pladsen ved
friskolen
pladsen ved
Skovbakken
Skovbakken
Skovbakken
Sofia 8 pers.
Gustav M. 6
Sofia 8 pers.
Sofia 8 pers.
Sofia 8 pers.
Marie 4pers.
Signe 4 pers. pers.
Marie 4 pers. Marie 4 pers. Marie 4 pers. Mikkel 4
Dorte 8 pers. Dorte 8 pers.
Dorte 8 pers.
Dorte 8 pers.
Dorte 8 pers.
pers.
Alma 6 pers.
Dorte 8 pers.
?
Jeg glæder mig helt vildt til at lave skolekor sammen med Storegruppen 
Skriv hvis der er spørgsmål – jeg er væk hele uge 2, men er tilbage igen mandag i uge 3 
Hilsen Dorte
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