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Kære børn og
Kære børn og forældre!

Lemming d. 24.04 2020

Kom, maj, du søde, milde!
Gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.
Hvor ville jeg dog gerne,
at jeg igen den så!
Ak, kære maj, hvor gerne
igen i marken gå.
Ugen der gik :
Vi har nydt det gode vejr, børnene er glade, og vi nyder at være sammen i en fuldstændig ualmindelig
skoledag, og ved fælles hjælp går det godt.
Johannes Huus Gadegaard begynder i 5. klasse i dag.

Ugen der kommer:
Vi fortsætter det gode forløb, som vi er inde i….

Morgensang:
Vi synger hver for sig i klasserne – nogen har fortælling, andre ikke…
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Solcreme:
Da vi ikke må smøre solcreme på børnene lige nu, er det en god ide, de enten bliver smurt ind
hjemmefra, eller at de har deres egen solcreme med.
Husk også at smøre børnene ind på armene, da de smider trøjerne op ad dagen….
Onsdagene frem til sommerferien:
Vi møder kl. 8.15
Fødselsdage:
Martin Kampp Nørreskov d. 24. april
TIL LYKKE!

Arrangementskalender:
Lørdag d. 2. maj:
Tirsdag d. 26. maj:
Onsdag d. 10. juni kl. 17.00:
Torsdag d. 25. juni kl. 17.00-19.30:
Fredag d. 26. juni:
Lørdag d. 27. juni:
Mandag d. 10. august:
Lørdag d. 5. september:

Arbejdslørdag / AFLYST
Børnehaven holder LUKKET
cykelsponsorløb for ALLE/AFLYST
Sommerfest for alle / (Vi ser det an)
Sidste skoledag inden sommerferien
Hovedrengøring (halvdelen af forældrene)
1. skoledag kl. 10.00-12.00
Konfirmation for Friskolens børn

TIL BØRN OG FORÆLDRE I DEN KOMMENDE BØRNEHAVEKLASSE!!
Jeg har ventet og ventet og trukket tiden ud, så længe som overhovedet muligt!
Men nu kan jeg ikke vente mere:
Gå grund af corona, bliver vi desværre nødt til af aflyse besøgene her i foråret!
Det er praktisk umuligt at få besøg af de nye børn
Det er rigtig træls, at vi ikke får hilst på hinanden før sommerferien, men bare rolig, vi skal nok få
alletiders skolestart alligevel
Vi ses til første skoledag mandag d. 10.august kl 10-12
Venlig hilsen Bodil Kejser
Generalforsamling tirsdag d. 21/4-2020 kl. 19.30 – AFLYST (ny dato er ikke fastsat)
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Sundhedsplejen på Friskolen:
På grund af COVID-19 og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vil sundhedsplejersken ikke være
tilstede på skolen og varetage de vanlige samtaler med, og undersøgelser af skolebørnene resten af
skoleåret.
Men vi vil meget gerne stå til rådighed overfor jer forældre og børn, hvis I har nogle spørgsmål, behov
eller tanker som I har brug for en snak, råd og vejledning omkring. Det kan dreje sig om såvel fysiske
sundhedsmæssige problemer som mere trivselsmæssige og psykiske udfordringer. I kan træffe skolens
sundhedsplejerske Dorte Bødker Troelsen på mobil 23221801 eller mail
dortebodker.troelsen@silkeborg.dk

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.
Hvis man skal overnatte, skal man kontakte brandmyndighederne:
https://www.friskolenilemming.dk/formular-til-brand-og-redning
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:
Ang rengøring i weekenderne, vil der også her være nogle restriktioner:
for at mindske smittefaren mest muligt.
Her vi sat et tidspunkt på til hver familie:
Hvis tidspunkterne ikke passer, vil vi bede jer bytte indbyrdes!

Rengøring uge 17:
område 1: Sofia Laxy Vie / lørdag kl. 10.00 (ene ende af skolen)
område 2: Emil Jepsen/ lørdag kl. 12.00
område 3: Ida Lue / lørdag kl. 15.00
område 4: Emilie og Amanda Jensen / søndag kl. 10.00
område 5: Manfred Klint/ lørdag kl. 10.00 (anden ende af skolen)
område 6: Felix Randløv/ søndag kl. 12.00
område 7: Mikkel og Aksel Kosack/ søndag kl. 15.00
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Rengøring uge 18:
Område 1 : Sophia Kragh lørdag kl. 10.00 (ene ende af skolen)
Område 2 : Gustav Munk Brandt lørdag kl. 12.00
Område 3 : Tobias Hvilsted Hansen lørdag kl. 15.00
Område 4 : Bella, Thomas og Nanna Papsø Søndag kl. 10.00
Område 5 : Malou Vejlgård lørdag kl. 10.00 (anden ende af skolen)
Område 6 : Oliver og Liva Klostergaard søndag kl. 12.00
Område 7 : Carl Olsen søndag kl. 15.00
Rigtig god weekend!
Venlig hilsen Ole
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SFO
2. ”Corona” uge er gået… børnene leger fortsat godt, men det begynder så småt, at gå op for dem, at
dette ikke bare er en uge, hvor de skal blive de samme steder. Mange af børnene begynder at spørge, om
de ikke snart må gå på fitness playbanen osv. Det hjælper at få lidt nyt legetøj med ud på legepladsen og
vandbadene har fortsat stor værdi. Ugen er gået med høj solskin og korte ærmer. Husk derfor at smøre
dem godt ind i solcreme også på armene, da de smider trøjerne op ad dagen i takt med temperaturen
stiger.
Rigtig god weekend
Hilsen Marie
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