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Kære børn og forældre!
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Lemming d. 12. juni 2020

Hvis nogen for 4 måneder siden, havde stillet sig op og fortalt os, hvordan vores allernærmeste
fremtid så ud, ville vi vist have rystet på hovedet og tænkt, at vedkommende var bindegal. Men fra
det ene øjeblik til det andet ændrede alt sig jo. Vores børn gennemlever en virkelig sær tid, fyldt
med uvished og en vis angst. I løbet af de sidste 3 måneder har de både været ”udsat for”
hjemmeundervisning og en meget anderledes undervisning og hverdag på skolen. Alle har vænnet
sig til at stå i kø og vente på at kunne vaske hænder og at skulle holde afstand, hele dagen lang. Alle
ved, at man skal holde sig i sin egen zone, og at man kun må benytte bestemte døre på skolen. Børn
er lynhurtige til at indrette sig, og de nyder livet, selvom det er lidt besværligt.
Nu har vi meget snart sommerferie, og vi er meget spændte på, hvordan vi skal begynde næste
skoleår

Ugen der kommer:
Det bliver en uge, som ligner de andre ”coronauger”. Den sidste almindelige skoleuge i dette skoleår.
Dog har ældste og store flg ændringer:
Mandag har Dorte storegruppen hele skoledagen.
Onsdag har ældstegruppen en meet time med Erling kl. 8.30 – 9.30. Resten af dagen har de fri. Erlings
søn bliver student.
Lillegruppen har Lene i 3. time.
Torsdag rydder storegruppen smedens hus sammen med Dorte og Erling i de første to timer.
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Fredag har Erling storegruppen hele skoledagen
NB! Jeg lægger en tyskopgave op til Ældstegruppen, som skal afleveres til mig onsdag kl. 17.00 på
docs

Ældste – og gåtur!
Vi gentager succesen og går 3’eren efter tysk på mandag – hilsen Lene!
Ugen der er gået:
En dejlig uge, hvor vejret heldigvis (igen) har været med os.
Morgensang:
Foregår på forskellig vis i stamgrupperne.
Sangbøger:
Vi har gennemgået alle børnenes sangbøger og enkelte er i så miserabel stand, at barnet får udleveret en
ny sangbog, og forældrene bliver trukket prisen for en ny, via skolepengene.
Enmandsborde:
Vi er i fuld gang med at planlægge indretning af nye lokaler. I den forbindelse efterlyser vi her flere af
vores enmands-skoleborde! Vi mangler en 3-4 stykker! Sig venligst til, hvis I ved, hvor de står, så vi
ikke skal købe nye.
Storegruppen EFTERLYSNING:
Jeg vil høre om der er 2 forældre, der kan hjælpe mig onsdag d. 24/6 fra kl. 8.30?? Den ene skal være
cykelmakker (altså cykle med mig og storegruppen), og den anden skal være følgebil med proviant og
meget gerne plads til en cykel bagpå - hvis det blir nødvendigt....
Hvis min plan lykkes - skal I forældre (jer, der har mulighed for det) sætte et lille x onsdag d. 24/6 kl.
14-15 sådan ca. Men om min plan lykkes afhænger af, om der er 2 forældre, der har mulighed for at
hjælpe om onsdagen??
Ellers kommer der nok en ny plan ;)
Skriv til mig hvis I kan hjælpe tlf. 22582067
Hilsen Dorte
Fødselsdage:
Laura Kaae Schultz 19.6. TILLYKKE
Helle Kvist Madsen havde d. 9. juni og Villads Norfalk havde d. 12. juni – også til lykke til jer!
Hovedrengøring den 27 juni 2020 er AFLYST!
Kære alle forældre der skulle have deltaget ved hovedrengøringen lørdag den 27 juni. Rengøringen er
aflyst pga. af Covid19 og pga byggeri.
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Da der i sommerferien skal flyttes ind i de ny lokaler og flyttes rundt på eksisterende lokaler har vi
brug for ekstra hænder til at hjælpe med rengøringen inden skolestart. Lørdag den 8. august kl. 09.00
håber vi på trods af covid19 at kunne mødes til fælles rengøring. Vi vil slutte dagen af med en
sodavand og en grillpølse. Meld gerne tilbage til mig på mail Sif_@hotmail.com eller sms på tlf.
31512745
God sommer
Sif Gjedde

Arrangementskalender:
Torsdag d. 25. juni kl. 17.00-19.30:

Sommerfest for alle / AFLYST VI
HOLDER DIMMISSION KUN FOR 8.
KLASSE OG DERES FAMILIER

Fredag d. 26. juni:

Sidste skoledag inden sommerferien 8.1511.30 (derefter er SFOen åben)
Hovedrengøring (halvdelen af forældrene)
ÆNDRET
1. skoledag kl. 10.00-12.00
Konfirmation for Friskolens børn

Lørdag d. 27. juni:
Mandag d. 10. august:
Lørdag d. 5. september:

Kære 8. klasse og forældre!
Torsdag d. 25. juni kl. 17.00 vil vi gerne invitere jer til et lille fyraftens-arrangement /dimission for 8. kl. Vi
begynder i salen med sange og taler og slutter af med at spise egen medbragt mad – man medbringer også
drikkevarer og service. Vi sidder ved borde sammen med sin egen familie. Vi glæder os til at se jer
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Kære 8. klasse!
Fredag d. 26. juni kl 7.30 spiser lærerne morgenmad sammen med jer, så I er hermed inviteret denne
morgen.
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)

Kontakt til SFO’en:
Alle meddelelser, der er dedikeret SFO’en skal sendes, skrives ringes direkte til SFO’en: 40143298
Rengøring:
Hvis tidspunkterne ikke passer, vil vi bede jer bytte indbyrdes!
INDTIL VIDERE SKAL VASKETØJET VASKES VED 90 GRADER
Rengøring uge 24:
Område 1: søndag kl. 15.00 Gustav Munk Brandt
Område 2: lørdag kl. 12.00 Tobias Hvilsted Hansen
Område 3: lørdag kl. 15.00 Bella, Thomas og Nanna Papsø
Område 4: søndag kl. 10.00 Malou Vejlgård
Område 5: lørdag kl. 10.00 Oliver og Liva Klostergaard (anden ende af skolen)
Område 6: søndag kl. 12.00 Carl Olsen
Område 7: lørdag kl. 10.00 Sophia Kragh (ene ende af skolen)

Rengøring uge 25:
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Område 1: Marie Kristensen lørdag kl 15.00
Område 2: Caroline Kristensen lørdag kl 12.00
Område 3: Clara Sofie og Johanna Okkerholm lørdag kl 15.00
Område 4: Villads Nordfalk kl 10.00
Område 5: Lauge og Naja Sørensen lørdag kl 10.00(anden ende af skolen)
Område 6: Laura og Marius Kaae Schultz søndag kl 12.00
Område 7: Malthe og Felix Schultz søndag kl 10.00 (ene ende af skolen)

Det nye byggeri:
Efter sommerferien vil der blive 8 områder på rengøringsdelen /planen.

Den nye rengøringsplan (20-26) finder I HER:
https://www.friskolenilemming.dk/uf/70000_79999/72002/ad82bb4b858ef5565006da680a982fd5.pdf

Rigtig god weekend.
Venlig hilsen

Bodil
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