Finderup, den 30. juni 2016

Kære kommende elever og forældre
Et nyt efterskoleår venter forude, og vi glæder os til at modtage både gamle og nye elever.
Skoleåret begynder søndag d. 14. august 2016
Mellem kl. 14.00 og 15.00 ( helst ikke før, fordi vi gerne vil være helt klar, når I kommer) står din
kontaktlærer klar til at modtage dig og hjælpe dig med at blive indkvarteret på dit nye værelse. Her
kan du også få hilst på dine værelseskammerater.
Kl. 15 mødes vi i hallen, hvor vi byder alle velkommen til det nye skoleår og får eftermiddagskaffe
sammen. Herefter vil der være en kort orientering, og du vil få information om programmet for den
første uge. Kl. 17 regner vi med, at alle forældre er klar til at køre hjem.
Kl. 17.30 spiser vi aftensmad sammen i spisesalen, og om aftenen er der et fælles program for elever
og lærere, så vi hurtigt kan lære hinanden at kende.
Hermed mange sommerhilsener fra alle medarbejdere – vi glæder os til at se gamle elever igen og vi
glæder os og ser frem til at møde jer, der er nye. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at I hurtigt føler jer
hjemme og at I får et rigtig godt efterskoleår.
Fortsat god sommer!
Venlig hilsen
Karen Bastrup

P.S. På bagsiden er samlet vigtige datoer for arrangementer, forældresamtaler, lejrskoler osv. Håber I
vil sætte kryds i jeres kalender allerede nu, for vi vil meget gerne se jer til vores arrangementer.
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Skolestart søndag den 14. august kl. 14 – 17
Grillarrangement og samtale med kontaktlæreren fredag den 2. september kl. ca. 16 – 20.
Eleverne er på minilejrskole fra tirsdag den 13. – fredag den 17. september
Efterskolernes dag – søndag den 25. september – her må eleverne godt tage hjem i weekenden,
men de skal være tilbage søndag kl. 12.
Eleverne har praktik/ projektuge i uge 44.
Forældresamtaler fredag den 4. november og mandag den 30. januar.
Juleafslutning med forældre lørdag den 17. december.
Eleverne skal på skilejrskole fra søndag til fredag i uge 4.
Eleverne arbejder med et dramastykke fra fredag den 3. marts – fredag den 10. marts 2017
Forestillingen vises for Gl. elever fredag aften den 10. marts
Forestillingen vises for forældre og søskende lørdag den 11. marts kl. 12.
Eleverne arbejder med påsketema i dagene 10. – 12. april
På grund af fridagen fredag efter Kristi Himmelfartsdag skal eleverne være på skolen til Undervisningssøndag den 21. maj fra kl. 15.
Eleverne skal på Afslutningstur fra torsdag den 22. juni – lørdag den 24. juni
Sommerafslutning med forældre lørdag den 24. juni kl. 14 – ca. 17.

Der vil komme nærmere information ud til jer, når vi nærmer os de forskellige arrangementer.
I kan altid finde kalenderen på skolens hjemmeside www.finderupefterskole.dk. I tilfælde af
ændringer opdateres kalenderen hver uge.
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